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51252801 : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
คําสําคัญ : สุขภาพองค์การ / โรงเรี ยนประถมศึกษา
กมลาศน์ ศรประสิทธิ์ : การพัฒนาเครื่ องมือตรวจวัดสุขภาพองค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษา.
อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ : รศ. ดร.ศิริชยั ชินะตังกูร และ ผศ. ว่าที่พนั ตรี ดร. นพดล เจนอักษร. 456 หน้ า.
การวิจยั ครัง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อทราบ1) องค์ประกอบสุขภาพองค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษา
2) ความสัมพันธ์ ขององค์ประกอบสุขภาพองค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษา และ 3) ผลการพัฒนาเครื่ องมือ
ตรวจวัดสุขภาพองค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษา วิธีการดําเนินการวิจยั ประกอบด้ วย ขันตอนที
้
่ 1 การศึกษา
ค้ นคว้ าตัวแปรที่เกี่ยวกับสุขภาพองค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษา ขันตอนที
้
่ 2 การพัฒนาเครื่ องมือและจัดเก็บ
ข้ อมูล และขันตอนที
้
่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูล กลุ่มตัวอย่างประกอบด้ วยโรงเรี ยนประถมศึกษา 120 โรงเรี ยน
ผู้ให้ ข้อมูล คือ ผู้บริ หารและครู ผ้ สู อน เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บข้ อมูลเป็ นแบบสอบถามข้ อเท็จจริ งแบบ rubric
scale ที่เกี่ยวกับสุขภาพองค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษา เก็บข้ อมูลระหว่าง 3 กันยายน – 10 ตุลาคม
2553
สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ แก่ การหาค่าความถี่ (frequency) ค่าร้ อยละ (percentage)
ค่าเฉลี่ย (mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ
(exploratory factor analysis) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (path analysis) และการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคณ
ู แบบขันตอน
้
(stepwise multiple regression analysis)
ผลการวิจยั พบว่า
1. องค์ประกอบสุขภาพองค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษา ประกอบด้ วย 8 องค์ประกอบ คือ 1)
บูรณภาพของสถาบัน 2) ภาวะผู้นําแบบมิตรสัมพันธ์ 3) ขวัญในการปฏิบตั ิงาน 4) การสนับสนุนทรัพยากร 5)
ความสามารถในการแก้ ปัญหา 6) ภาวะผู้นําแบบกิจสัมพันธ์ 7) การอยูร่ ่วมกันของบุคลากร และ 8) การวางแผน
2. ความสัมพันธ์ ขององค์ประกอบสุขภาพองค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษา พบว่า องค์ประกอบ
ทุกตัวมีความสัมพันธ์กบั องค์ประกอบด้ านความสามารถในการแก้ ปัญหา โดยที่ บูรณภาพของสถาบัน ภาวะ
ผู้นํ า แบบมิ ต รสัม พัน ธ์ ขวัญ ในการปฏิ บัติ ง าน และการสนับ สนุน ทรั พ ยากร มี ค วามสัม พัน ธ์ โ ดยตรงต่ อ
ความสามารถในการแก้ ปัญหา และภาวะผู้นําแบบกิจสัมพันธ์ การอยู่ร่วมกันของบุคลากร และการวางแผนมี
ความสัมพันธ์โดยอ้ อมกับความสามารถในการแก้ ปัญหา โดยส่งผ่านขวัญในการปฏิบตั ิงาน
3. ผลการพัฒนาเครื่ องมือตรวจวัดสุขภาพองค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษา คือ ตัวแปรที่สงั เกต
ได้ ขององค์ประกอบการวางแผน บูรณภาพของสถาบัน ขวัญในการปฏิบตั ิงาน ภาวะผู้นําแบบมิตรสัมพันธ์ และ
ภาวะผู้นําแบบกิจสัมพันธ์ ซึ่งส่งผลต่อความสามารถในการแก้ ปัญหา อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สามารถเขียนเป็ นสมการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู ได้ ดงั นี ้ Y tot = .516 + .286 (X 8 ) + .197 (X 1 ) + .183
(X 3 ) +.132 (X 2 ) + .099 (X 6 )
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51252801 : MAJOR : EDUCATIONAL ADMINISTRATION
KEY WORD : ORGANIZATIONAL HEALTH / ELEMENTARY SCHOOL
KAMALAS SORNPRASIT : THE DEVELOPMENT OF ORGANIZATIONAL HEALTH
INVENTORY FOR THE ELEMENTARY SCHOOL. DISSERTATION ADVISORS : ASSOC.PROF. SIRICHAI
CHINATANGKUL, Ph.D., AND ASST. PROF. MAJ. NOPADOL CHENAKSARA, RTAR., Ph.D. 456 pp.
The purposes of this research were to determine : 1) the components of the
organizational health of the elementary school 2) the influence of components of organizational
health and 3) the development of organizational health inventory for the elementary school.
There were 3 steps of this research operation ; 1) studying the variable concerning the
organizational health 2) developing instrument and collecting data and 3) analyzing data. The
samples were 120 elementary schools. The respondents were school directors and teachers.
The instruments for collecting the data were semi – structural interview and rubric scale of
questionnaire of the organizational health of elementary school. The statistics for analyzing
the data were frequency, percentage, mean, standard deviation, exploratory factor analysis, path
analysis and stepwise multiple regression analysis.
The results of this research found that :
1. The components of the organizational health of the elementary school were 1)
institutional integrity 2) consideration 3) morale 4) resource utilization 5) problem - solving adequacy
6) initiating structure 7) personal affiliation and 8) planning.
2) The components of the organizational health of the elementary school were
correlate to problem - solving adequacy. Institutional integrity, consideration, morale and resource
utilization affected problem - solving adequacy but consideration personal affiliation and
planning affected to morale and affected to problem - solving adequacy
3) Result of development of organizational health inventory for the elementary school
were planning, institutional integrity, morale, consideration and initiating structure affected
problem - solving adequacy at .05 level of significance. The equation of regression analysis was
Y tot = .516 + .286 (X 8 ) + .197 (X 1 ) + .183 (X 3 ) +.132 (X 2 ) + .099 (X 6 )
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บทนํา

ท่ามกลางกระแสของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โลกของเราก้ าวเข้ าสู่ยคุ ที่
เรี ยกว่า โลกาภิวัตน์ (globalization) การเปลี่ยนแปลงเกิดขึน้ ทัง้ ในด้ านเศรษฐกิจ
สังคม
การเมือง และเทคโนโลยี ส่งผลให้ องค์การต่างๆ ต้ องปฏิรูปตนเองเพื่อให้ อยู่รอด เท่าทันกับการ
เปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ดขึน้ องค์ การที่ มี ค วามสมบูรณ์ เฉลีย วฉลาดเรี ย นรู้ และปรั บตัว เองเข้ า กับ
สถานการณ์ได้ อย่างรวดเร็วเท่านันที
้ ่จะสามารถดํารงอยูใ่ นสังคมได้ อย่างมีประสิทธิภาพ จากการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวทําให้ รูปแบบขององค์การในศตวรรษที่ 21 จะต้ องพัฒนาสํานึกแห่งการ
มองอนาคตว่าจะมุ่งไปที่ใด จะสร้ างวิสยั ทัศน์และเป้าหมายที่มีความหมายอย่างไร เป้าหมายนัน้
จะต้ องมีความโดดเด่นในตนเอง ซึง่ ช่วยให้ มีความได้ เปรี ยบเชิงการแข่งขัน และสามารถยืนหยัด
ในฝูงชนและโลกที่ มีการเปลี่ยนแปลงได้ อย่างมั่นคง 1 ดังนัน้ จึงได้ มีความพยายามของหลาย
องค์การที่ต้องการใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์การให้ เกิดประสิทธิ ภาพมากที่สุด รวมทัง้ ความ
ต้ องการที่จะเห็นความสัมพันธ์ อนั ดีระหว่างคนในองค์การ ตลอดจนผู้ที่มีสว่ นได้ สว่ นเสียอื่น ๆ ซึง่
มีเพียงองค์การที่แข็งแรงที่สดุ เท่านันที
้ ่จะอยู่รอดในสิ่งแวดล้ อมที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงเช่นนี ้
ได้ จึงมีหลายๆ องค์การที่พยายามจะหันมาให้ ความสําคัญในการพัฒนาองค์การโดยการใช้
วิธีการที่สร้ างสรรค์สิ่งแวดล้ อมขององค์การให้ เป็ นไปในแบบแข็งแรง มีสุขภาพดี และมี
ประสิทธิภาพในการทํางาน 2
สังคมปั จจุบนั เป็ นสังคมขององค์การ นอกจากนันองค์
้ การยังเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ ในการ
แก้ ไขข้ อจํากัดต่าง ๆ ของมนุษย์ ขณะเดียวกันมนุษย์ในสังคมคาดการณ์และหวังที่จะให้ องค์การ

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

1

Rowan Gibson, Rethinking the Future (London : Niccholas Brealey
Publishing, 1998), 2.
2
C. Jacqui, The Ombudsman as an Organizational Development Specialist
[Online], accessed 3 January 2010. Available from http://www.ombuds.uci.edu/
JOURNALS/specialist.html.
1

2
ต่าง ๆ เหล่านี ้เป็ นองค์การที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีคณ
ุ ค่าอย่างแท้ จริ ง เพื่อส่งเสริ มให้ มี
ความเป็ นอยูท่ ี่ดีขึ ้น นอกจากนันองค์
้ การในปั จจุบนั มีความแตกต่างอย่างมากกับองค์การในอดีต
องค์ การปั จจุบัน ต้ องทํ า อย่างไรให้ เ กิ ดความชัดเจนไม่คลุมเครื อ มี ค วามยืด หยุ่น สูง มี ค วาม
แตกต่างกันมากแต่มีความชัดเจนในเรื่ องพันธกิจ ค่านิยม และกลยุทธ์ในการรักษาสมดุลระหว่าง
3
ดังนันคุ
้ ณค่าขององค์การทุกองค์การจึงอยู่ที่การเป็ น
เป้าหมายทังในระยะสั
้
นและระยะยาว
้
องค์ ก ารที่ ส ามารถสร้ างประโยชน์ แ ละตอบสนองความต้ อ งการของมนุษ ย์ แ ละเป็ นไปตาม
วัต ถุ ป ระสงค์ ที่ จั ด ตั ง้ ขึ น้ ซึ่ ง ย่ อ มหมายถึ ง จะต้ องเป็ นองค์ ก ารที่ มี ก ารดํ า เนิ น งานอย่ า งมี
ประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผลสูงสุด แต่ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดังกล่าวจะมีมาก
น้ อยเพียงใดขึ ้นอยูก่ บั การบริหารจัดการด้ านต่าง ๆ โดยผู้บริหารทุกระดับขององค์การนัน้ ๆ ที่จะทํา
ให้ องค์การมีความสมบูรณ์ มากที่สดุ การทําให้ องค์การมีคณ
ุ ค่า มีคณ
ุ ประโยชน์ต่อมนุษย์อย่าง
สมบูรณ์ จึงอยู่ที่จะต้ องมุ่งสนใจหาวิธีที่จะช่วยการบริ หารงานเป็ นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพสูงสุด
ผู้บริ หารจึงควรพิจารณาแนวคิดและวิธีการที่จะทําให้ องค์การสามารถดําเนินการให้ บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด สามารถปรับตัวให้ เข้ ากับกระแสโลก
ปั จจุบนั ได้ เป็ นอย่างดี
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ความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา
ไม่มีองค์การใดที่จะเจริ ญเติบโตมีความก้ าวหน้ าต่อไปเรื่ อยๆ ในอนาคตโดยยืนอยู่บน
ความสําเร็ จเมื่อครัง้ อดีตหรื อปั จจุบนั โดยการละเลยการปรับปรุ งพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะองค์การที่ทําหน้ าที่จดั การศึกษา ความหยุดนิ่งที่จะพัฒนาองค์การทางการศึกษาให้ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริ หารจัดการ มิเพียงแต่ทําลายสมรรถนะขององค์การแต่ยงั
กัดกร่อนความมัน่ คงของสังคมในอนาคต ซึง่ จะต้ องย้ อนกลับไปพิจารณาที่องค์การทางการศึกษา
ว่ามีสขุ ภาพ มีอาการเจ็บป่ วยหรื อไม่ สมรรถนะการบริหารจัดการเป็ นอย่างไร 4 ซึง่ องค์การอนามัย
โลก (World Health Organization : WHO) เปรี ยบเทียบองค์การเป็ นระบบร่างกายของมนุษย์
หากร่ างกายมีความสมบูรณ์ แข็งแรง มีสุขภาพที่ สมบูรณ์ มีประสิทธิ ภาพในการทํางานเปรี ยบ
3

Peter F. Drucker, cited in Frances Hesselben, Marshall Goldsmith, Richard
Beckhard, editos. The Organization of the Future (n.p.,1997), 2.
4
ชัชวาล ทัตศิวชั , “สุขภาพองค์การ : เครื่ องมือวัดประสิทธิผลการบริหารจัดการที่ผกู
โยงกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน,” วารสารวิชาการวไลยลงกรณ์ (มกราคม – มิถนุ ายน
2552) : 78 – 93.

3
เหมือนองค์การที่มีความพร้ อมในการปฏิบตั ิงาน หากอวัยวะบางส่วนไม่สามารถทํางานหรื อเสื่อม
สมรรถภาพไปกลไกการทํางานจะหยุดชะงักทําให้ เกิดอาการเจ็บป่ วยไม่สามารถต่อต้ านโรคภัยได้ 5
สอดคล้ องกับนักชีววิทยาที่ได้ กล่าวเปรี ยบเทียบกันระหว่างการรักษาสุขภาพองค์การกับเรื่ องอะนา
โตมี ที่กล่าวไว้ วา่ “องค์การคือ สิง่ มีชีวิต” เพราะมีพลวัตรการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกับร่างกายคน
อวัยวะในแต่ละส่วนของเรามีการพึง่ พากัน ไม่มีอะไรเป็ นอิสระแยกจากกัน ถ้ าเราเข้ าใจอย่างนี ้ สิง่
ที่อยู่ในองค์การ เป็ นสิ่งที่ต้องพึ่งพาและเกี่ยวพันกัน องค์การเสมือนสิ่งมีชีวิตต้ องใส่ใจและดูแล
สุขภาพให้ แข็งแรงเช่นกัน 6
องค์ ก ารที่ มี คุ ณ ภาพมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการทํ า งานนั น้ ขึ น้ อยู่ กั บ สุ ข ภาพองค์ ก าร
(organizational health) เป็ นสําคัญ เพราะองค์การที่มีสขุ ภาพสมบูรณ์จะมีผลผลิตที่ดีทงด้
ั ้ าน
ปริ มาณและคุณภาพ องค์การจะมีชื่อเสียงเป็ นที่ยอมรับในสังคม สมาชิกในองค์การมีความสุข มี
ความพึงพอใจในการทํางาน มีความผูกพันต่อหน่วยงาน ร่วมมือร่วมใจการปฏิบตั ิภารกิจให้ บรรลุ
ั ้ องมีบรรยากาศที่เอื ้อ
เป้าหมาย มีการตัดสินใจที่เหมาะสม 7 นอกจากนี ้องค์การที่สขุ ภาพดีนนต้
ต่อการทํางาน สมาชิกภายในองค์การมีความผูกพันต่อองค์การ และองค์การจะมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในที่สดุ เนื่องจากสุขภาพองค์การเป็ นตัวชี ้วัดความสําเร็ จขององค์การ องค์การใดมี
สุขภาพดีจะทําให้ การบริหารองค์การมีประสิทธิผล ถ้ าองค์การใดมีสขุ ภาพไม่ดีจะทําให้ การบริหาร
้
ทธิผล 8 โดยที่สขุ ภาพองค์การจะเป็ นตัวชี ้วัดที่จะพิจารณาถึงปรากฏการณ์ที่
องค์การนันขาดประสิ
เกิดขึ ้นในองค์การและช่วยเสริ มสร้ างความตระหนัก (awareness) ในปั ญหาที่เกิดขึ ้นกับองค์การ
นอกจากนันองค์
้ การที่มีสขุ ภาพดีนนมิ
ั ้ ได้ เป็ นเพียงอุดมการณ์เท่านัน้ หากแต่ยงั พึงได้ รับความสนใจ
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5

องค์การอนามัยโลก, การตรวจสุขภาพองค์ การ [Online], accessed 6 January
2010. Available from http://www.oknation.net/
6
สํานักพิมพ์เนชัน่ , สบายดีหรือเปล่ า [Online], accessed 6 January 2010.
Available from http://www.oknation.net/
7
R. L.Daft, Organizational Theory and Design, 2nd ed. (New York : McGraw Hill, 1986), 105.
8
Wayne K.Hoy and J. A. Feldman, “Organizational Health : The Concept and
its Measure” Journal of Research and Development in Education (n.p., n.d.), n.pag.

4
ในฐานะแนวคิดที่จําเป็ นสําหรับการพัฒนาองค์การ (concept of organization development)
เพื่อให้ องค์การสามารถเติบโตและอยูร่ อดอย่างยัง่ ยืนได้ 9
สุขภาพองค์การเป็ นแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาองค์การ ซึ่งมายส์ (Miles) ได้ กล่าวไว้
สามารถสรุปได้ วา่ สุขภาพองค์การ (organizational health) เป็ นเรื่ องความต้ องการที่จะพิจารณา
ขอบเขตของกิจกรรมต่าง ๆ ที่กระทําร่วมกันในองค์การ โดยอาศัยการศึกษาค้ นคว้ า วิจยั เพื่อให้
ได้ ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางในการปรับปรุ งองค์การให้ เป็ นสถานที่น่าอยู่ น่าทํางานและน่าเรี ยนรู้
สามารถดํารงอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้ อมได้ อย่างเหมาะสม มีการบริ หารจัดการได้ อย่างต่อเนื่อง
ตลอดจนสามารถแก้ ปัญหาเฉพาะหน้ าที่เกิดขึ ้นได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ ทัง้ นีม้ ายส์ (Miles) ได้
ศึกษาการปฏิบัติงานของนักวิทยาศาสตร์ นักจิตวิยา นักมานุษยวิทยา และต่อมาได้ ศึกษา
พฤติกรรมของคนในโรงงานผลิตยาในประเทศอังกฤษ และได้ กําหนดมิติเพื่อวัดสุขภาพองค์การที่
มีความเกี่ยวข้ องกับคุณลักษณะหรื อความต้ องการของระบบ 3 ด้ าน 10 มิติ คือ ด้ านภารกิจ
(task) ประกอบด้ วย มิติการมีเป้าหมายที่ชดั เจน มิติการสื่อสารอย่างเหมาะสม และมิติการใช้
อํานาจในทางที่ดี ด้ านการบํารุ งรักษา (maintenance) ประกอบด้ วย มิติการใช้ ทรัพยากรบุคคล
มิติความสามัคคีในกลุม่ มิติขวัญกําลังใจ และด้ านความเจริ ญและการพัฒนา (growth and
development) ประกอบด้ ว ย มิ ตินวัตกรรมในการทํ างาน มิติความอิสระในการทํ า งาน มิติ
ความสามารถในการปรับตัว และมิติความสามารถในการแก้ ปัญหา ดังนัน้ การศึกษาสุขภาพ
องค์การจึงเป็ นการศึกษาความสามารถของระบบภายในขององค์การ ซึ่งไม่เพียงทําหน้ าที่ได้
อย่างมีประสิทธิผลเท่านัน้ ยังสามารถพัฒนาเพื่อให้ องค์การมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ ้นได้ 10 ต่อมาได้
มีนกั วิชาการศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพองค์การในมิติทงั ้ 10 ของมายส์ (Miles) ซึ่งพบว่าบางมิติไม่
สามารถอธิ บายสุขภาพองค์ การได้ ชัดเจน โดยเฉพาะการวัดสุขภาพองค์การของสถานศึกษา
พบว่า ยังขาดความเข้ มแข็งทางวิชาการและนํามาใช้ บริหารจัดการได้ ไม่สมบูรณ์นกั ในการนี ้ฮอย,
ทาเทอร์ และคอทท์แคมป์ (Hoy, Tarter and Kottkamp) ไม่เห็นด้ วยกับความคิดเกี่ยวกับการวัด
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9

จิรประภา อัครบวร, สร้ างคน สร้ างผลงาน (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์เต๋า (2000),
2549), 100.
10
Matthew B. Miles, Planned Change and Organizational Health : Figure and
Ground (Boston : Allyn and Bacon, 1973), 378.

5
สุขภาพองค์การของมายส์ (Miles) 11 สอดคล้ องกับ คิมสตันและซอนนาเบนด์ (Kimpston and
Sonnabend) โดยทัง้ หมดได้ โต้ แย้ งว่า มิติการวัดสุขภาพองค์ การตามกรอบแนวคิดของมายส์
(Miles) เมื่อนํามาเป็ นตัวชี ้วัดแล้ วยังไม่มีความเหมาะสมเท่าที่ควร ตลอดจนมักเกิดปั ญหาที่การ
วัดสุขภาพองค์การที่กําหนดหน่วยการวัดเป็ นองค์การ ไม่ได้ เป็ นมิติแยกออกจากกัน 12 ต่อมาในปี
1978 ฮอยและเฟลด์แมน (Hoy and Feldman) แห่งมหาวิทยาลัยรัชเจอร์ นิวเจอร์ ซี่ ประเทศ
สหรั ฐ อเมริ ก า ได้ ศึก ษาระบบการทํ า งานในโรงเรี ย น โดยนํ า ทฤษฎี ร ะบบสัง คมของพาร์ สัน
(Parson) มาเป็ นแนวแนวคิดในการศึกษาสุขภาพองค์การ ซึง่ จากทฤษฎีพบว่า หากโรงเรี ยนหรื อ
องค์ ก ารใดต้ อ งการประสบความสํ า เร็ จ จะต้ อ งแก้ ปั ญ หาระบบภายใน 4 ประการ คื อ
ความสามารถในการทําให้ บุคลากรสามารถปรับตัว (adaptation) ดํารงรักษาเป้าหมาย (Goal
attainment) การบูรณาการ (integration) และความรู้ ความคิด กฎระเบียบ ข้ อห้ ามต่าง ๆ
ตลอดจนรักษาระเบียบแบบแผน ความเชื่อ ทัศนคติ ค่านิยม ความรู้สกึ เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันๆ
(latency) นอกจากนี ้ยังได้ กล่าวถึงระดับภารกิจและความรับผิดชอบขององค์การไว้ 3 ระดับ คือ
ระดับสถาบัน (institutional level) ทําหน้ าที่เป็ นสื่อกลางระหว่างโรงเรี ยนและชุมชน ระดับการ
จัดการ (managerial level) ทําหน้ าที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการ บริ หารและระดับเทคนิค (technical
level) ทําหน้ าที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการสอน 13
ในเวลาต่อ มาได้ มี ก ารวิ จัย เพื่ อ พัฒ นาเครื่ อ งมื อวัดสุข ภาพองค์ ก ารของโรงเรี ย นขึน้
พบว่า มิติสขุ ภาพของโรงเรี ยนมี 7 มิติ ดังนี ้ มิติบูรณภาพของสถาบัน (institution integrity)
อิทธิพลของผู้บริ หาร (principal influence) ภาวะผู้นําด้ านมิติสมั พันธ์ (principal consideration)
ภาวะผู้นําด้ านกิจสัมพันธ์ (principal initiation structure) และการสนับสนุนทรัพยากร (resource
support) การมุง่ เน้ นวิชาการ (academic emphasis) และขวัญกําลังใจในการปฏิบตั ิงาน (morale)
โดยผลการตรวจสอบสุขภาพองค์การพบว่า โรงเรี ยนที่มีสขุ ภาพดี (healthy school) จะมีการ
ปฏิบตั ิงานทัง้
3 ระดับสอดคล้ องกันเป็ นอย่างดี โรงเรี ยนมีประสบความสําเร็ จบรรลุตาม
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Wayne K. Hoy, C.J. Tarter and R. B. Kottkamp, Open Schools/ Healthy Schools :
Measuring Organizational Climate (Newbury Park, CA : Corwin Press, 1991), 67.
12
Kimpston and Sonnabend, cited in Wayne K. Hoy, C. J. Tarter and R. B.
Kottkamp, Open Schools / Healthy Schools : Measuring Organizational Climate
(Newbury Park, CA : Corwin Press, 1991), 67.
13
Wayne K. Hoy and P. B. Forsyth, Effective Supervision : Theory into
Practice (New York : Random House, 1986), 156.

6
วัตถุประสงค์ ด้ านกายภาพนันเป็
้ นโรงเรี ยนที่น่าอยู่ ได้ รับการยอมรับและได้ รับความช่วยเหลือ
จากสังคมเป็ นอย่างดี พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารได้ รับการยอมรับจากครู ให้ การสนับสนุน
และเป็ นมิตรกับครู มุง่ เน้ นวิชาการ มีการใช้ ทรัพยากรได้ อย่างมีประสิทธิภาพและบุคลากรมีขวัญ
กําลังใจในการทํางาน แต่ในโรงเรี ยนที่มีสขุ ภาพไม่สมบูรณ์ (unhealthy school) จะมีลกั ษณะที่
ตรงกันข้ าม บรรยากาศไม่น่าอยู่ ไม่เหมาะกับการทํางาน ผู้บริ หารไม่กระตือรื อร้ น ครู แบ่งแยก
เป็ นกลุม่ ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทํางานทุกด้ าน ทําให้ ภาพรวมของโรงเรี ยนนันไม่
้ ดี
ทังองค์
้ การ นอกจากนี ้ยังพบว่า สุขภาพองค์การของโรงเรี ยนสามารถทํานายผลผลิตของโรงเรี ยน
ได้ เป็ นอย่างดี 14
โรงเรี ย นประถมศึ ก ษาเป็ นองค์ ก ารทางการศึ ก ษาที่ มี ค วามสํ า คัญ ต่ อ การจัด การ
การศึกษาเป็ นอย่างยิ่ง เนื่องจากโรงเรี ยนมีบทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบในการจัดการศึกษา
ขันพื
้ ้นฐานให้ กบั เยาวชนซึง่ เป็ นทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสําคัญของชาติ โดยมีจดุ เน้ นสําคัญที่มงุ่
จัดการศึกษาและส่งเสริ มการจัดการศึกษาให้ ประชาชนมีคณ
ุ ธรรมนําความรู้ มีคณ
ุ ภาพในการ
พัฒนาตนเอง เสริมสร้ างคุณธรรม พัฒนาสังคมฐานความรู้และยืนหยัดในเวทีโลกบนพื ้นฐานของ
้ ณภาพของนักเรี ยน
ความเป็ นไทย 15 จากการที่นกั เรี ยนเป็ นผลผลิตโดยตรงของโรงเรี ยน ดังนันคุ
จะดีหรื อไม่ย่อมขึน้ อยู่กับศักยภาพของโรงเรี ยนนัน้ ๆ หากโรงเรี ยนมีคุณภาพสามารถบริ หาร
จัดการได้ อย่างมีประสิทธิภาพแล้ วผลผลิตคือนักเรี ยนย่อมมีคณ
ุ ภาพเช่นเดียวกัน จากแนวคิด
ฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel) ที่กล่าวไว้ วา่ สุขภาพองค์การเป็ นตัวชี ้วัดการบริ หารจัดการที่มี
้ อมมีประสิทธิภาพใน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล หากองค์การใดมีสขุ ภาพดีแล้ ว องค์การนันย่
การดําเนินงานตามไปด้ วย 16 นอกจากนี ้การมีสขุ ภาพองค์การที่ดียงั สะท้ อนถึงสภาพองค์การที่มี
ชื่ อเสีย ง มี คุณค่า มี กระบวนการทํ างานที่ ราบรื่ นไม่ตึงเครี ย ด 17 และสุขภาพองค์ การยังเป็ น
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Wayne K. Hoy and Cecil G. Miskel, Educational Administration : Theory,
Research and Practice (Singapore : McGraw – Hill, 1991), 234.
15
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, รายงานผลการประชุมทางวิชาการการวิจัย
ทางการศึกษาระดับชาติ ครัง้ ที่ 12 (กรุงเทพฯ : พิมพ์ดีการพิมพ์, 2551), บทสรุป.
16
Wayne K. Hoy and Cecil G. Miskel, Educational Administration : Theory,
Research and Practice (Singapore : McGraw – Hill, 1991), 394 – 395.
17
K. Camaeron, Measuring Organizational Effectiveness in Institutions of
Higher Education [Online], accessed 6 January 2010. Available from http://www.
webuser.bus. umich.edu/cameron

7
เครื่ องบ่งชี ้ถึงความสามารถในการบริ หารงานให้ บรรลุเป้าหมาย ภายใต้ ระบบการบริ หารจัดการ
และการตัดสินใจที่มีข้อมูล มีการสื่อสารที่ดี มีความขัดแย้ งน้ อย 18 สมาชิกมีการดูแลช่วยเหลือซึง่
กันและกัน ตลอดจนช่วยเหลือให้ องค์การมีความมัน่ คง 19 ซึ่งการที่องค์การมีสขุ ภาพที่ดีทําให้ มี
ความสามารถในการปรับตัว มีความยืดหยุน่ และมีความสามารถในการผลิต 20 หากองค์การไม่มี
สุขภาพที่ดีแล้ ว ทําให้ เสี่ยงต่อการทํางานให้ เกิดประสิทธิผลในระยะยาวได้ รวมทังความเป็
้
นอยู่
ขององค์การด้ วยเช่นเดียวกัน 21
จากแนวคิดดังกล่าวสุขภาพองค์การจึงเป็ นตัวชี ้วัดที่สําคัญของผลผลิตองค์การ การที่
โรงเรี ยนประถมศึกษาจะมีผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพนัน้ สุขภาพองค์การของโรงเรี ยน
ประถมศึกษาจึงเป็ นสิ่งที่มีความสําคัญยิ่งที่จะต้ องพัฒนาให้ มีความสมบูรณ์ แข็งแรง สามารถ
ปฏิบตั ิงานได้ อย่างเต็มศักยภาพส่งผลต่อผลผลิตที่มีประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผล ดังนัน้ จึง
จําเป็ นต้ องศึกษาพัฒนาเครื่ องมือเพื่อตรวจวัดสุขภาพองค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษา ทําให้
ทราบถึงสภาพสุขภาพองค์การว่าขณะนี ้โรงเรี ยนมีความพร้ อมในการปฏิบตั ิงานเพื่อให้ เป็ นไปตาม
เป้าหมายที่ได้ กําหนดไว้
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การศึกษาขันพื
้ ้นฐานถือว่าเป็ นช่วงการศึกษาในระบบที่ยาวที่สดุ เนื่องจากเยาวชนต้ อง
เรี ยนอยู่ในระบบการศึกษาขันนี
้ ้ 9 – 12 ปี ซึง่ เฉลี่ย 1 ใน 5 ของช่วงชีวิต การศึกษาระดับขันพื
้ ้นฐาน
จึงมีความซับซ้ อนอย่างมากทังด้
้ านการจัดการ ด้ านหลักสูตร ด้ านการเรี ยนการสอน เป็ นความ
ุ ภาพของผู้เรี ยน ซึ่งเป็ นทรัพยากรที่สําคัญ
พยายามที่จะผลักดันให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่คณ
18

D. E. McFarland, Management : Foundation and Practices, 5th ed. (New
York : Macmillan, 1979), 439.
19
K. N. Wexley and G. A. Yukl, Organizational Behavior and Personal
Psychology (Illinois : Richard D. Irwin, 1984), 384.
20
P. E. Mott, The Characteristics of Effective Organizations (New York :
Harper and Row, 1972), n.pag.
21
J. C. Quick, and J. D. Quick, Organizational Stress and Preventive
Management (New York : McGraw – Hill, 1984), 80 - 82.

8
ของชาติ สําหรั บประเทศไทยมี โรงเรี ยนกระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศ จํ านวน 31,508
โรงเรี ยน 22 มีภาระหน้ าที่ หลักที่ สําคัญคือ จัดการศึกษาให้ มีคุณภาพ ซึ่งเป็ นกระบวนการที่ มี
ความสําคัญยิ่งในการพัฒนาคนให้ เป็ นมนุษย์สมบูรณ์ มีความพร้ อมทังด้
้ านความรู้และมีคณ
ุ ธรรม
จริ ยธรรม ทังนี
้ ้เพื่อให้ เป็ นไปตามเป้าหมายสูงสุดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แต่
อย่างไรก็ตามหลังจากมีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ ไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 ได้ เกิดการเปลี่ยนแปลงสําคัญๆ ทางการศึกษามากมาย ซึง่ ล้ วน
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพผู้เรี ยนทังสิ
้ ้น 23
สํานักงานงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ ดําเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิรูป
การศึกษาตังแต่
้ ปี 2542 เป็ นต้ นมา พบปั ญหาด้ านการพัฒนาผู้เรี ยนและสถานศึกษา ที่ต้องเร่ ง
ปรับปรุงแก้ ไขอย่างเร่งด่วน ซึง่ สามารถสรุปได้ ดงั ต่อไปนี 24้
1. ระดับปฐมวัย นักเรี ยนมีพฒ
ั นาการด้ านร่ างกาย อารมณ์ สังคมอยู่ในระดับสูง แต่
ด้ านสติปัญญาตํ่ากว่าระดับอื่นๆ จากการประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) รอบแรก ปี 2548 ประเมินโรงเรี ยน 8,276 โรงเรี ยน
อยูใ่ นระดับดี ร้ อยละ 34.14 นักเรี ยนมีพื ้นฐานเชิงวิชาการและความคิดวิเคราะห์อยู่ในระดับน้ อย
ส่วนการประเมินรอบสอง ปี 2548 – 2551 ประเมินโรงเรี ยน 20,184 โรงเรี ยน ได้ มาตรฐานร้ อยละ
80.40 และร้ อยละ 19.60 หรื อ 3,955 โรงเรี ยน ต้ องได้ รับการพัฒนา
2. ระดับการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนระดับชาติของนักเรี ยน
ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 และชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยตํ่ากว่า
ร้ อยละ 50 และมีแนวโน้ มลดลงอย่างต่อเนื่องในทุกวิชา จากการประเมินของสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) รอบแรก ปี 2548 ประเมิน
โรงเรี ยน 30,010 โรงเรี ยน พบว่ามาตรฐานความสามารถในการคิดวิเคราะห์ อยู่ในระดับดี ร้ อยละ
10.40 ความรู้ และทักษะตามหลักสูตร อยู่ในระดับดี ร้ อยละ11.40 และทักษะการแสวงหาความรู้
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน, รายงานข้ อมูลจํานวนสถานศึกษา
[Online], accessed 6 May 2010. Available from http://doc.obec.go.th/doc/web_doc/
23
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, รายงานผลการประชุมทางวิชาการการวิจัย
ทางการศึกษาระดับชาติ ครัง้ ที่ 12 (กรุงเทพฯ : พิมพ์ดีการพิมพ์, 2551), บทสรุป.
24
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, ข้ อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่
สอง (พ.ศ. 2552 – 2561) (กรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟฟิ ค, 2552), 5 – 9.

9
ด้ วยตนเอง อยูใ่ นระดับดี ร้ อยละ 24.0 ส่วนการประเมินรอบสอง ปี 2548 – 2551 ประเมินโรงเรี ยน
22,425 โรงเรี ยน ได้ มาตรฐานร้ อยละ 79.7 และร้ อยละ 20.3 ต้ องได้ รับการพัฒนา
3. การจัดการศึกษาในภาพรวม ในช่วงปี พ.ศ. 2545 – 2550 ประชากรไทยอายุ 15 ปี
ขึ ้นไปไม่ร้ ู หนังสือเพิ่มขึ ้น จากร้ อยละ 4.7 ในปี 2545 เป็ นร้ อยละ 7.4 ในปี 2550 การประเมิน
ของ PISA ในปี 2546 และ 2549 พบว่าเด็กไทยมีความสามารถในด้ านการอ่าน คณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ ตํ่ากว่าเด็กกลุม่ ประเทศ OECD (Organization for Economic Cooperation
and Development)มาก และยังพบว่าเด็กไทยอ่านหนังสือน้ อยมาก และการจัดอันดับของ IMD
(International Institute for Management) ปี 2551 ประเทศไทยอยูใ่ นอันดับที่ 43 จากประเทศ
ทังหมด
้
55 ประเทศ
เมื่อพิจารณาผลการประเมินผลของการจัดการศึกษาในภาพรวมของประเทศจะพบว่า
คุณภาพผู้เรี ยนยังอยู่ในระดับที่จะต้ องปรับปรุ งแก้ ไขอย่างเร่ งด่วน ทังในระดั
้
บปฐมวัยและระดับ
การศึกษาขันพื
้ ้นฐานที่มีผลสัมฤทธิ์ตํ่าในทุกรายวิชา รวมถึงทักษะด้ านการคิดซึง่ เป็ นคุณลักษณะ
ที่สําคัญของคุณภาพของนักเรี ยน นอกจากนันเมื
้ ่อพิจารณาถึงคุณภาพของสถานศึกษายังพบว่า
สถานศึก ษาส่ว นใหญ่ อ ยู่มี คุณ ภาพในระดับ ดี ไ ม่ถึ ง ระดับ ดี ม าก และอี ก จํ า นวนหนึ่ง ยัง ไม่ ไ ด้
มาตรฐาน ซึง่ นับว่าเป็ นปั ญหาที่มีความสําคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยเป็ นอย่างยิ่ง
การยกระดับคุณภาพของสถานศึกษาเป็ นกลยุทธ์ หนึ่งในการยกระดับคุณภาพการศึกษา ใน
ุ ภาพ ย่อมทําให้ ผลผลิตคือ นักเรี ยนมี
ภาพรวมหากเราสามารถทําให้ โรงเรี ยนประถมศึกษามีคณ
คุณภาพเช่นเดียวกัน ดังนันเพื
้ ่อให้ ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและที่สําคัญเพื่อเป็ นตัว
จัก รสํ า คัญ ในการพัฒ นาประเทศชาติ ใ ห้ ทัด เที ย มนานาอารยประเทศจึ ง จํ า เป็ นต้ อ งพัฒ นา
ุ ภาพได้ มาตรฐานมากที่สดุ นอกจากนี ้ผลการประเมินศักยภาพของผู้บริ หาร
สถานศึกษาให้ มีคณ
และครูในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน เพื่อคัดแยกครู ออกเป็ น 3 กลุม่ คือ
กลุม่ ที่ได้ คะแนน 80 คะแนนขึ ้นไป จะถูกจัดให้ อยูใ่ นกลุม่ สูง คะแนนระหว่าง 60 - 79 คะแนนอยู่ใน
กลุม่ กลาง และคะแนนตํ่ากว่า 60 คะแนนลงมาอยู่ในกลุม่ ต้ น ผลการประเมินพบว่า ในส่วนของ
ครู ทดสอบความรู้ ความสามารถเป็ นรายวิช าตามระดับชัน้ ขณะนี ส้ ํ า นัก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพื
้ ้นฐานได้ ประมวลผลคะแนนเสร็ จแล้ ว 3 กลุ่ม ดังนี ้ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ระดับ
้
14,816 คน ได้ คะแนนเกิน 80 คะแนน จํานวน 8,596
มัธยมศึกษาตอนต้ น มีครู เข้ าสอบทังหมด
คน หรื อร้ อยละ 58.02 คะแนนกลุม่ กลาง 4,311 คน หรื อร้ อยละ 29.10 ได้ คะแนนน้ อยกว่า 60
คะแนน จํานวน 1,909 คน หรื อร้ อยละ 12.88 กลุม่ สาระวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
แยกเป็ นวิชาฟิ สิกส์ มีครูเข้ าสอบทังหมด
้
3,387 คน ได้ คะแนนเกิน 80 คะแนน จํานวน 75 คน หรื อ
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10
ร้ อยละ 2.19 คะแนนกลุ่มกลาง 913 คน หรื อร้ อยละ 26.63 ได้ คะแนนน้ อยกว่า 60 คะแนน
จํานวน 2,440 คน หรื อร้ อยละ 71.18 วิชาเคมี เข้ าสอบทังหมด
้
3,088 คน ได้ คะแนนเกิน 80
คะแนน จํานวน 693 คน หรื อร้ อยละ 22.68 คะแนนกลุ่มกลาง 412 คน หรื อร้ อยละ13.49 ได้
คะแนนน้ อยกว่า 60 คะแนน จํานวน 1,956 คน หรื อร้ อยละ 63.86 วิชาชีววิทยา เข้ าสอบทังหมด
้
2,846 คน ได้ คะแนนเกิน 80 คะแนน จํานวน 2 คน หรื อร้ อยละ 0.07 ได้ คะแนนกลุม่ กลาง 389
คน หรื อร้ อยละ 13.67 ได้ คะแนนน้ อยกว่า 60 คะแนน จํานวน 2,455 คน หรื อร้ อยละ 86.26 ส่วน
ของผลประเมินผู้บริ หาร จํานวน 37,522 คน ซึง่ แยกประเมิน 3 ด้ าน พบว่า ด้ านแรกเป็ นการ
ทดสอบความรู้ ในเชิงบริ หาร ได้ คะแนนเกิน 80 คะแนน จํานวน 6,112 คน หรื อร้ อยละ 16.29 ได้
คะแนนกลุม่ กลาง 15,426 คน หรื อร้ อยละ 41.12 ได้ คะแนนน้ อยกว่า 60 คะแนน จํานวน 15,984
คน หรื อร้ อยละ 42.59 การประเมินภาวะผู้นํา คุณธรรม จริ ยธรรม ได้ คะแนนเกิน 80 คะแนน
จํานวน 26,824 คน หรื อร้ อยละ 71.48 ได้ คะแนนกลุม่ กลาง 6,128 คน หรื อร้ อยละ 16.34 ได้
คะแนนน้ อยกว่า 60 คะแนน จํานวน 4,570 คน หรื อร้ อยละ 12.18 และการทดสอบความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี ได้ คะแนนเกิน 80 คะแนน จํานวน 534 คน หรื อร้ อยละ 1.43 ได้
คะแนนกลุม่ กลาง 1,410 คน หรื อร้ อยละ 3.76 ได้ คะแนนน้ อยกว่า 60 คะแนน จํานวน 35,578
คน หรื อร้ อยละ 94.81 โดยมีผ้ ไู ด้ คะแนนตํ่าสุด 3.3 25
นอกจากนันมาตรการปรั
้
บปรุ งอัตรากําลังของส่วนราชการในโครงการเกษี ยณอายุก่อน
กําหนด ซึง่ มีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงระบบราชการมีประสิทธิภาพประสิทธิผลเพิ่มขึ ้น โดยกําหนดให้
ข้ าราชการที่มีอายุตงแต่
ั ้ 50 ปี ขึ ้นไป หรื อทํางานราชการมาแล้ ว 25 ปี มีสิทธิ์ที่จะลาออกจาก
ราชการก่อนกําหนดได้ โดยจะได้ รับเงินพิเศษจํานวน 8 – 15 เท่าของเงินเดือน ข้ าราชการสังกัด
คณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐานที่สามารถเข้ าร่ วมโครงการได้ มีประมาณ 90,000 คน ซึง่ ถ้ า
หากมีการอนุมัติให้ ผ้ ูเข้ าร่ วมโครงการลาออกได้ ทําให้ เกิ ดปั ญหาการขาดแคลนครู เป็ นอย่างยิ่ง
ดังนัน้ จึงต้ องมีเงื่ อนไขสําหรั บครู ที่จะเข้ าร่ วมโครงการเกษี ยณก่อนกํ าหนด 26 ในปี งบประมาณ
2552 ข้ าราชการครู ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน (สพฐ.) เข้ าโครงการ

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

25

คมชัดลึก, ชินวรณ์ เผยคุณภาพครู ไทยแย่ เข้ าขัน้ วิกฤติ [Online], accessed 6
September 2010. Available from http://www.komchadluek.net/detail/.html.
26
กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางดําเนินการตามโครงการเกษียณอายุก่อนกําหนด
ของกระทรวงศึกษาธิการ [Online], accessed 6 September 2010. Available from
http://www.moe-news.net/
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เกษี ยณอายุก่อนกําหนด จํานวน 12,032 คน 27 และในปี งบประมาณ 2553 ข้ าราชการครูเข้ าร่วม
โครงการเกษี ยณอายุก่อนกําหนด 10,107 คน ซึง่ ครูสว่ นใหญ่ที่เข้ าร่ วมโครงการมีเหตุผลในการ
ลาออกพอสรุปได้ วา่ ข้ าราชการครู สว่ นใหญ่ไม่มีขวัญกําลังใจและขาดแรงจูงใจที่จะปฏิบตั ิราชการ
28
สอดคล้ องกับผลการวิจยั เรื่ อง สภาวะการขาดแคลนครูในระดับการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ที่พบว่า
ปั จจุบนั ประเทศไทยมีข้าราชการครู ในสายงานสอน 396,507 คน แต่มีความต้ องการครู มากถึง
478,186 คน จึงจะสามารถจัดการเรี ยนการสอนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนสาเหตุของปั ญหานัน้
เกิดจากปั ญหาเชิงนโยบายของรัฐและระดับท้ องถิ่น การปฏิรูปหลักสูตรทําให้ เกิดรายวิชาใหม่
ส่งผลให้ ขาดแคลนครู ผ้ สู อน ประกอบกับนโยบายการจํากัดกําลังคนภาครัฐและคืนอัตราทดแทน
ผู้เกษี ยณอายุตามโครงการเปลี่ยนเส้ นทางชีวิต ทําให้ ครูลาออกไปเป็ นจํานวนมาก รวมถึงสาเหตุ
เนื่องจากความไม่สมั พันธ์ กนั ระหว่างการผลิตและการใช้ ครู ปั ญหาวิกฤตศรัทธาวิชาชีพครู และ
ภาพลักษณ์ของอาชีพครูซงึ่ มีคา่ ตอบแทนน้ อย มีสวัสดิการไม่เพียงพอ ทําให้ ครูขาดขวัญกําลังใจ 29
นอกจากนี ้ปั ญหาหนี ้สินของครู ยงั ส่งผลกระทบต่อการดําเนินพัฒนาคุณภาพชีวิตครู ทงั ้
ระบบ ซึง่ จากการศึกษาพบว่า การสํารวจหนี ้สินครูทวั่ ประเทศจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครู 87 แห่ง
ทัว่ ประเทศ โครงการพัฒนาชีวิตครู โครงการเงินกู้สมาชิกกองทุนการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วย
เพื่อนครู และบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) ของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มสวัสดิการและ
สวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) และกองทุนหมุนเวียนแก้ ไขปั ญหาหนี ้สินครูนนั ้
มีมลู ค่าหนี ้สินรวมกันประมาณ 1 แสนล้ านล้ านบาท และมีเงินออมรวมประมาณ 3 แสนล้ านบาท
โดยหนี ้สินของครู สว่ นใหญ่เป็ นหนี ้จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครู 87 แห่ง จํานวน 4.6 แสนคน มูลค่า
หนี ้ 7 แสนล้ านบาท โครงการเงินกู้ ช.พ.ค.จํานวน 3 แสนกว่าคน มูลค่าหนี ้สิน 1.5 แสนล้ านบาท
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กระทรวงศึกษาธิการ, ก.พ. ยันไม่ ปรับเกณฑ์ เกษียณก่ อนกําหนด [Online], accessed 6
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โครงการพัฒนาชีวิตครู จํานวน 6 หมื่นกว่าคน มูลค่าหนี ้ 5 หมื่นล้ านบาท และกองทุนหมุนเวียน
จํานวน 8,500 คน มูลค่าหนี ้ 1 พันล้ านบาท 30
จากการศึกษาเกี่ ยวกับสุขภาพองค์การในต่างประเทศ ได้ มีนักวิชาการหลายท่านได้
เสนอข้ อค้ นพบที่เป็ นประโยชน์กบั การพัฒนาองค์การในอนาคตไว้ หลายแง่มมุ อาทิ โฮ (Ho) ได้
ศึกษาการบริ หารจัดการสุขภาพองค์การ และผลการปฏิบตั ิงานในกลุ่มวิทยาลัยระดับจูเนียร์
ประเทศสิงคโปร์ (Managing Organizational Health and Performance in Junior colleges) ผล
การศึกษาพบว่า สุขภาพองค์การมีความสัมพันธ์ อย่างมากกับความพึงพอใจของงาน (job
satisfaction) ความเป็ นอยูท่ ี่ดีของบุคลากร (well-being) มีความสัมพันธ์กบั ผลการปฏิบตั ิงานของ
วิทยาลัย (performance) 31 ส่วนสชูยเลอร์ (Schuyler) ได้ ศึกษาความเป็ นไปได้ ในการเกิด
องค์การสุขภาพดี ซึง่ ผลการวิจยั สรุปว่า องค์การจะมีสขุ ภาพดีได้ นนั ้ องค์การต้ องสร้ างให้ เกิดการ
คงไว้ ซงึ่ การตอบแทนซึง่ กันและกัน (reciprocal maintenance) หรื อการสนับสนุนให้ เกิดการตอบ
แทนซึง่ กันและกัน (reciprocal nourishment) ขณะเดียวกันองค์การต้ องออกแบบเพื่อพัฒนาและ
สร้ างความเติบโตในหน้ าที่การงานของบุคลากรในองค์การ และบุคลากรในองค์การต้ องทําให้
องค์การสามารถเติบโตได้ อย่างยัง่ ยืน นอกจากการสร้ างให้ เกิดการสนับสนุนให้ เกิดการตอบแทน
ซึง่ กันและกัน (reciprocal nourishment) แล้ วองค์การยังต้ องสร้ างวัฒนธรรมที่บคุ ลากรมีสว่ นร่ วม
ในการควบคุม การตัดสินใจ ในสิ่งที่มีผลกระทบต่อความเป็ นอยู่ของตนเองด้ วย 32 ซึง่ สอดคล้ อง
การศึกษาของคลาก (Clark) ซึ่งได้ ศึกษาคุณลักษณะขององค์การสุขภาพดีว่ามีพื ้นฐานมาจาก
พฤติกรรมศาสตร์ ของมนุษย์ (behavioral science) ผสมผสานกับความสัมพันธ์ของกลุม่ บุคลากร
ในองค์การ และความสัมพันธ์ของบุคลากรกับองค์การ ผลการศึกษาพบว่า องค์การที่จะสุขภาพดี
ได้ บุคลากรขององค์การต้ องสามารถรักษาสถานภาพขององค์การพร้ อมกับสร้ างความเติบโตไป
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มติชนออนไลน์, ศธ.เผยหนีส้ ินครูท่ วั ปท.1แสนล้ านล้ าน แห่ ก้ สู หกรณ์ มากสุด7
แสนล้ าน ชง"ชินวรณ์ "เร่ งแก้ ปัญหาทัง้ ระบบ [Online], accessed 6 September 2010.
Available from http://www.matichon.co.th/news_detail.php?
31
J.T.S. Ho, “Managing Organizational Healthy and Performance in Junior
Colleges,” The International Journal of Educational Management, 14, 2 (2000) : 62 - 73.
32
K.G. Schuyler, “The Possibility of Healthy Organizations : Toward A New
Framework for Organizational Theory and Practice,” Journal of Applied Sociology/
Sociological Practice. 6, 2 (2004) : 57 - 79.
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พร้ อมกัน 33 ดังนันการที
้
่องค์การจะมีสขุ ภาพดีได้ จะต้ องให้ การสนับสนุนกลุม่ บุคลากร รวมทังให้
้
โอกาสบุคลากรแต่ละคนได้ เติมเต็มความสามารถเพื่อเติบโตไปพร้ อมกัน โดยต้ องทําตังแต่
้ ระบบ
บุคคล กลุม่ บุคลากรขนาดย่อม กลุม่ ที่ใหญ่ขึ ้น และองค์การ
นอกจากนันยั
้ งมีงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพองค์การในประเทศไทย โดย วรรณภา
ประทุมโทน ได้ ศึกษาสุขภาพองค์ การในวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พบว่า
วิทยาลัยพยาบาลส่วนใหญ่มีสขุ ภาพองค์การอยู่ในระดับปานกลางถึงร้ อยละ 60 ส่วนสุขภาพองค์การ
อยูใ่ นระดับสมบูรณ์มากและไม่สมบูรณ์มีจํานวนเท่ากันคือ ร้ อยละ 2034 สําหรับ พัชรี วรรณ กิจมี
ได้ ศึกษาพบว่า สุขภาพองค์ การในโรงเรี ยนอยู่ในระดับมากและปั จจัยด้ านสภาพแวดล้ อม ด้ าน
บรรยากาศองค์ การ และด้ านบุคลากร ส่งผลต่อสุขภาพองค์ การของโรงเรี ยนอาชี วศึกษาเอกชน
ภาคเหนือ35 ส่วนกิจกิจพัฒน์ พันธ์ แจ่ม ได้ ศกึ ษาความสัมพันธ์ ระหว่างสุขภาพองค์การกับความพึง
พอใจในการปฏิบตั ิงานของครู ในโรงเรี ยนประถมศึกษา สํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาระยอง เขต 2
พบว่าสุขภาพองค์การในประถมศึกษาในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก แต่ด้านบูรณภาพของสถาบันอยู่ใน
ระดับน้ อย 36 นอกจากนี ้ สมพร ฟั กแก้ ว ได้ ศึกษาสุขภาพองค์การในโรงเรี ยน สํานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาสระแก้ ว เขต 1 พบว่า สุขภาพองค์ การส่วนใหญ่ อยู่ในระดับมาก ยกเว้ นด้ านอํ านาจ
อิทธิพลของผู้บริ หารโรงเรี ยนที่อยู่ในระดับปานกลาง37 ซึ่งสอดคล้ องกับ ปวริ ศร์ โปกุล ที่ศึกษา

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

33

J.V. Clark, “Healthy Organization,” California Management Review : 62, 4
(n.d) : 16 - 30.
34
วรรณภา ประทุมโทน, “บรรยากาศองค์การและสุขภาพองค์การของวิทยาลัย
พยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข” (วิทยานิพนธ์ดษุ ฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการบริ หาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2545), 198.
35
พัชรี วรรณ กิจมี, “แบบจําลองปั จจัยที่สมั พันธ์เชิงสาเหตุกบั สุขภาพองค์การของ
โรงเรี ยนอาชีวศึกษาเอกชน ภาคเหนือ” (วิทยานิพนธ์ดษุ ฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา, 2549), 141 - 142.
36
กิจกิจพัฒน์ พันธ์แจ่ม, “ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพองค์การกับความพึงพอใจในการ
ปฏิบตั งิ านของครูในโรงเรี ยนประถมศึกษา สํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาระยอง เขต 2” (วิทยานิพนธ์
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา, 2549), 100 - 101.
37
สมพร ฟั กแก้ ว, “สุขภาพองค์การในโรงเรี ยน สํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาสระแก้ ว
เขต 1” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2550), 56 - 57.
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สุขภาพองค์การโรงเรี ยนในฝั นระดับตําบล อําเภอพนัสนิคม สังกัดสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาชลบุรี
เขต 2 พบว่า ภาพรวมสุขภาพองค์การของโรงเรี ยนในฝั นระดับตําบลอยูใ่ นระดับดี38
จากสภาพปั ญหาและงานวิจยั ดังกล่าวข้ างต้ นชี ้ให้ เห็นว่า คุณภาพของการศึกษาของ
ประเทศไทยยัง ต้ อ งได้ รั บ การพัฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ ให้ ไ ด้ ต ามเกณฑ์ ม าตรฐานคุณ ภาพ
การศึก ษาและแข่ง ขัน กับอารยประเทศได้ โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง โรงเรี ย นประถมศึก ษาซึ่ง เป็ น
องค์ ก ารปฐมภูมิ ใ นการพัฒ นาคุณ ภาพการศึก ษา ซึ่ง สถานศึก ษาที่ มี คุณ ภาพจะทํ า ให้ เ กิ ด
ุ ภาพ ซึง่ ส่งผลต่อคุณภาพนักเรี ยนในภาพรวม การพัฒนาโรงเรี ยนให้ เป็ น
กระบวนการเรี ยนรู้ที่มีคณ
องค์การที่มีประสิทธิภาพจึงเป็ นสิง่ ที่สําคัญ 39 โดยการที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงองค์การได้ อย่างมี
ระบบและระเบียบแบบแผนนันต้
้ องเริ่ มต้ นที่การปรับปรุ งสุขภาพองค์การเป็ นเป้าหมายแรก 40 ซึ่ง
จากการศึกษาแนวคิดการพัฒนาองค์ การพบว่า สุขภาพองค์ การเป็ นความสามารถหลักของ
องค์การในการปฏิบตั ิงานตามภารกิจและหน้ าที่ของระบบ ทําให้ องค์การสามารถดํารงอยู่และมี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการพัฒนาเครื่ องมือตรวจวัดสุขภาพ
องค์ การของโรงเรี ยนประถมศึกษา เพื่อให้ ทราบถึงองค์ประกอบสุขภาพองค์การที่ สําคัญของ
โรงเรี ยนประถมศึกษา และให้ ได้ เครื่ องมื อตรวจวัดสุขภาพองค์ การโรงเรี ยนประถมศึกษา ที่
สามารถตรวจสอบสุขภาพโรงเรี ยนได้ อย่างน่าเชื่อถื อและนําผลการตรวจวัดสุขภาพองค์การไป
พัฒนาสุขภาพองค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษาให้ มีสขุ ภาพที่ดี เมื่อสุขภาพองค์การของโรงเรี ยน
มีสขุ ภาพดี มีความเข้ มแข็งสมบูรณ์ สามารถปฏิบตั ภิ ารกิจในการพัฒนาเยาวชนซึง่ เป็ นทรัพยากร
ที่สําคัญของชาติในอนาคต ซึ่งผลของการวิจยั จะเป็ นประโยชน์และเป็ นแนวทางในการพัฒนา
โรงเรี ยนประถมศึกษาให้ มีประสิทธิภาพประสิทธิผลต่อไป
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ปวริ ศร์ โปกุล, “สุขภาพองค์การโรงเรี ยนในฝั นระดับตําบล อําเภอพนัสนิคม สังกัด
สํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา, 2550), 63 - 64.
39
Tomas J. Sergiovanni, The Principalship : A Reflective Practice Perspective,
2nd ed. (needham Heights, MA : Allyn and Bacon, 1991), 76.
40
Milstein and Belasco, Educational Administration and the Behavioral
Science: A System Perspective (Boston : Allyn and Bacon, 1973), 143.
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
จากสภาพความเป็ นมาและปั ญหาของการวิจัย ดังที่ ได้ กล่าวข้ างต้ นเพื่อให้ มีความ
ชัดเจนในการตอบคําถาม ผู้วิจยั ได้ กําหนดวัตถุประสงค์ของการวิจยั ดังนี ้
1. เพื่อทราบองค์ประกอบสุขภาพองค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษา
2. เพื่อทราบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบสุขภาพองค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษา
3. เพื่อทราบผลการพัฒนาเครื่ องมือตรวจวัดสุขภาพองค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษา
ข้ อคําถามของการวิจัย
เพื่ อให้ สอดคล้ อ งกับวัตถุป ระสงค์ ของการวิจัย และเป็ นแนวทางในการหาคําตอบ
ผู้วิจยั จึงได้ กําหนดคําถามของการวิจยั ดังนี ้
1. องค์ประกอบสุขภาพองค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษามีองค์ประกอบใดบ้ าง
2. องค์ประกอบสุขภาพองค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษามีความสัมพันธ์กนั หรื อไม่
3. เครื่ องมือตรวจวัดสุขภาพองค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษาเป็ นอย่างไร
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สมมติฐานของการวิจัย
เพื่ อ ให้ สอดคล้ อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการวิ จัย ผู้ วิ จั ย จึ ง ได้ ดํ า เนิ น การกํ า หนด
สมมติฐานของการวิจยั ดังนี ้
1. องค์ประกอบสุขภาพองค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษาเป็ นพหุองค์ประกอบ
2. องค์ประกอบสุขภาพองค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษามีความสัมพันธ์กนั
3. เครื่ องมือตรวจวัดสุขภาพองค์ การของโรงเรี ยนประถมศึกษามีรายละเอียดตาม
สมการถดถอยขององค์ประกอบสุขภาพองค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษา
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยเพื่อศึกษาองค์ ประกอบของสุขภาพองค์ การของโรงเรี ยนประถมศึกษาและ
พัฒนาเครื่ องมือตรวจวัดสุขภาพองค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษา ผู้วิจยั ได้ กําหนดกรอบแนวคิด
ในการวิจยั จากการศึกษาองค์ความรู้ในเรื่ องสุขภาพองค์การ (organizational health) ดังที่ มายส์
(Miles) ได้ ศกึ ษาและได้ กําหนดมิติของสุขภาพองค์การไว้ 10 มิติ คือ 1) มิติการมีเป้าหมายที่
ชัดเจน 2) มิติการสื่อสารอย่างเหมาะสม 3) มิติการใช้ อํานาจในทางที่ดี 4) มิติการใช้ ทรัพยากร
บุคคล 5) มิตคิ วามสามัคคีในกลุม่ 6) มิติขวัญกําลังใจ 7) มิตินวัตกรรมในการทํางาน 8) มิติ
ความอิสระในการทํางาน 9) มิติความสามารถในการปรับตัว 10) มิติความสามารถในการ
แก้ ปัญหา ส่วน ฮอยและฟอร์ ซสิ (Hoy and Forsyth) ได้ ศกึ ษาเกี่ยวกับตัวชี ้วัดสุขภาพองค์การที่เป็ น
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สถานศึกษาไว้ ดังนี ้ 1) ความเข้ มแข็งของสถาบัน 2) อํานาจอิทธิพลของผู้บริ หาร 3) การบริ หาร
ที่เน้ นคน 4) การบริ หารที่เน้ นผลงาน 5) การสนับสนุนทรัพยากร 6) ขวัญกําลังใจ 7) การ
มุ่งเน้ นด้ านวิชาการ สําหรับ เวปป์ (Webb) ได้ กล่าวว่า สุขภาพองค์การโรงเรี ยน ประกอบด้ วย
1) การเน้ นภารกิจ 2) การจัดการภายในองค์การ 3) ความเติบโตและการเปลี่ยนแปลง ส่วน ฮอย
และซาโบ (Hoy and Sabo) ได้ กล่าวถึงสุขภาพองค์การที่เป็ นโรงเรี ยนมีองค์ประกอบ ดังนี ้ 1)
เกียรติศกั ดิ์ศรี 2) ความเป็ นผู้นําของผู้บริ หาร 3) อํานาจอิทธิพลของผู้บริ หาร 4) การสนับสนุน
ทรัพยากร 5) การอยู่ร่วมกันของบุคคล 6) การมุ่งเน้ นด้ านวิชาการ นอกจากนี ้ พอร์ ดเกอสกี ้
(Podgursky) ได้ กล่าวถึงตัวชี ้วัดของสุขภาพองค์การโรงเรี ยนไว้ ดังนี ้ 1) บูรณภาพของสถาบัน 2)
ภาวะผู้นําฉันเพื่อนร่ วมงาน 3) ความสามารถจัดสรรทรัพยากร 4) ความผูกพันของบุคลากร 5)
การมุ่งเน้ นวิชาการ สําหรับ ฮอย ทาร์ เตอร์ และคอทท์แคมป์ (Hoy, Tarter and Kottkamp) ได้
ศึกษาเกี่ ยวกับองค์ ประกอบของสุขภาพองค์ การของโรงเรี ยนไว้ ดังนี ้ 1) ความเข้ มแข็งของ
องค์การ 2) อิทธิพลของผู้อํานวยการ 3) ภาวะผู้นําด้ านกิจสัมพันธ์ 4) ภาวะผู้นําด้ านมิตร
สัมพันธ์ 5) การสนับสนุนทรัพยากร 6) ความสามัคคี 7) ขวัญกําลังใจ 8) มุ่งเน้ นด้ านวิชาการ
ส่วน โอเวน (Owens) ได้ ศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบของสุขภาพองค์การโรงเรี ยนไว้ ดังนี ้ 1)
การมุ่งเน้ นเป้าหมาย 2) การสื่อสารที่พอเพียง 3) การใช้ อํานาจที่เป็ นธรรม 4) การใช้ ทรัพยากร
อย่างมีคณ
ุ ภาพ 5) ความกลมเกลียว 6) ขวัญกําลังใจ 7) ความเป็ นอิสระ 8) การมีนวัตกรรมใหม่
9) การปรับตัว 10) ความสามารถในการแก้ ไขปั ญหา นอกจากนี ้ พรรณี สุวตั ถี ได้ ศกึ ษาสุขภาพ
องค์ การในโรงเรี ยนประถมศึกษา ซึ่งได้ สรุ ปองค์ ประกอบได้ ดังนี ้ 1) การกํ าหนดเป้าหมาย
2) บูรณภาพของสถาบัน 3) ภาวะผู้นําฉันเพื่อนร่วมงาน 4) การติดต่อสื่อสาร 5) การสนับสนุน
ทรัพยากร 6) มุง่ เน้ นวิชาการ 7) ขวัญในการปฏิบตั งิ าน 8) นวัตกรรมทางการศึกษา
นอกจากนี ผ้ ้ ูวิ จัย ยังได้ ใช้ แนวคิดเป็ นของผู้เ ชี่ ย วชาญและผู้ทรงคุณวุฒิท างด้ า นการ
บริ หารการศึกษามาศึกษาในการวิจยั ครัง้ นี ้ด้ วยและจากแนวคิดทฤษฏีดงั กล่าว สามารถนํามา
ประกอบเป็ นกรอบแนวคิดที่ผ้ วู ิจยั ใช้ เป็ นแนวทางในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้โดยเขียนเป็ นแผนภูมิดงั
ปรากฏในแผนภูมิที่ 1
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แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ
สุขภาพองค์การของ มายส์
(Miles 1969)

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสุขภาพ
องค์การของฮอยและฟอร์ ซิส
(Hoy and Forsyth 1986)

ศึกษาเอกสารและแนวคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสุขภาพองค์การ
ของโรงเรี ยนประถมศึกษา

สุขภาพองค์ การ
ของโรงเรี ยน
ประถมศึกษา
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แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสุขภาพ
องค์การของสถานศึกษาของ
พรรณี สุวตั ถี (2537)

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสุขภาพองค์การ
ของ ฮอยและซาโบ (Hoy and
Sabo 1997)

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสุขภาพ
องค์การของ โอเวน
(Owens 1991)

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ
สุขภาพองค์การของ เวปป์
(Webb et.al 1987)

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ
สุขภาพองค์การของ
พอร์ ดเกอสกี ้
(Podgursky 1990)
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ
สุขภาพองค์การของ ฮอย
ทาร์ เตอร์ และคอทท์แคมป์
(Hoy, Tarter and
Kottkamp 1991)

แผนภูมิที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจยั
ที่มา : Matthew B. Miles, Change Process in Public School (Eugon, Oregon : Center for the
Advanced Study of Educational Administration, 1969), 378.
: Wayne K. Hoy and P. B. Forsyth, Effective Supervision : Theory into Practice (New York :
Random House, 1986), 158.
: D. L. Webb, et al. Personnel Administration in Education (London : Merrill, 1987), 55.
: Wayne K. Hoy and J. D. Sabo, Quality middle schools : Open and healthy (Englewood
Cliffs, NJ : Prentice – Hall, 1997), 65.
: T. P. Podgurski, “School effectiveness as it relates to group consensus and organizational
health of elementary schools,” Dissertation Abstract International 52, 3 (September 1990) : n.pag.
: Wayne K. Hoy, C. J., Tarter and J. R. Bliss, “Organizational climate, school health and
effectiveness: A comparative analysis,” Educational-Administration Quarterly, 26, 3 (August 1990) : n.pag.
: R. G. Owens, Organizational Behavior in Education, 4th ed. (Englewood Cliff, New Jersey :
Prentice-Hall, 1991), 222.
: พรรณี สุวตั ถี, “สุขภาพองค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษา” (วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์ ดษุ ฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537), 249 – 252.
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ข้ อจํากัดในการวิจยั
การศึกษาครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ ทําการศึกษาเป็ นไปตามกรอบแนวคิดทฤษฎีที่ได้ กําหนดไว้ และ
ใช้ สถิตใิ นการวิเคราะห์ได้ ตวั แปรแฝง (latent variables) จํานวน 8 องค์ ประกอบด้ วย 40 ตัวแปร
ซึง่ ยังมีตวั แปรอีกจํานวนหนึ่งที่ไม่ได้ ศกึ ษาและอาจเป็ นตัวแปรปนเปื อ้ น (confounding variables)
ในการศึกษาครัง้ นี ้
นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. สุขภาพองค์การ (organizational health) หมายถึง สภาพของโรงเรี ยนประถมศึกษา
ที่เกิดจากสภาวะการปฏิบตั ิงานตามภารกิจ และความรับผิดชอบของโรงเรี ยน ทําให้ โรงเรี ยนมี
ความพร้ อมที่จะอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้ อมและสภาวการณ์ต่าง ๆ ได้ อย่างเหมาะสม สามารถ
ปรับปรุงหรื อเปลี่ยนแปลงให้ โรงเรี ยนมีการพัฒนาก้ าวหน้ าไปอย่างต่อเนื่องเป็ นระยะเวลานาน
2. โรงเรี ยนประถมศึกษา หมายถึง สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพื
้ ้นฐานที่เปิ ดสอนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา หรื อสถานศึกษาที่
เปิ ดสอนตังแต่
้ ระดับก่อนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ในการศึกษาครัง้ นี ้ผู้วิจัยได้ แบ่ง
โรงเรี ยนออกเป็ น 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก (นักเรี ยน 1 – 120 คน) ขนาดกลาง (นักเรี ยน 121 – 300
คน) และขนาดใหญ่ (นักเรี ยน 301 คนขึ ้นไป)
3. เครื่ องมือตรวจวัดสุขภาพองค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษา หมายถึง เครื่ องมือที่
เป็ นแบบสอบถามข้ อเท็จจริ งแบบ rubric scale ที่ถามเกี่ยวกับการวางแผน บูรณภาพของสถาบัน
ขวัญในการปฏิบตั ิงาน ภาวะผู้นําแบบมิตรสัมพันธ์ และภาวะผู้นําแบบกิจสัมพันธ์ จํานวน 36 ข้ อ
แล้ วนําค่าเฉลี่ยของคะแนนแต่ละด้ านมาคํานวณคะแนนตามสมการ Ytot = .516 + .286 (X 8 ) + .197
(X 1 ) + .183 (X 3 ) +.132 (X 2 ) + .099 (X 6 ) แล้ วนํามาเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ เพื่อทราบถึงสุขภาพ
องค์การของโรงเรี ยนต่อไป
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บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้ อง

การวิจยั เรื่ อง การพัฒนาเครื่ องมือตรวจวัดสุขภาพองค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษา
ผู้วิจัยศึกษาค้ นคว้ าแนวคิด ทฤษฎีจาก เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้ องกับการพัฒนาเครื่ องมือ
และสุขภาพองค์การ ดังนันเพื
้ ่อให้ สอดคล้ องกับเนื ้อหาสาระของงานวิจยั ในบทนี ้ผู้วิจยั นําเสนอ
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาเครื่ องมือและสุขภาพองค์การซึง่ มีสาระสําคัญ ดังนี ้
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แนวคิดเกี่ยวกับการสร้ างและพัฒนาเครื่องมือ
การวิจยั ครัง้ นี ้มุ่งพัฒนาเครื่ องมือตรวจวัดสุขภาพองค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษา ซึ่ง
เป็ นการตรวจสอบหรื อวินิจฉัยองค์การว่ามีสภาพความพร้ อมในการปฏิบตั ิงานอยู่ในระดับใด มีจุด
แข็งจุดอ่อนที่ควรพัฒนาปรับปรุ งเพื่อให้ เกิ ดความพร้ อมในการปฏิบตั ิงานมากที่ สุด มีนักวิชาการ
หลายท่านที่ ได้ ให้ ความหมายเกี่ ยวกับการตรวจสอบวินิจฉัยองค์ การไว้ หลายท่าน โดย ฮาร์ ริสัน
(Harrison) ได้ กล่าวว่า การตรวจวัดองค์การเป็ นกระบวนการในการใช้ แบบจําลองและวิธีการต่าง ๆ ที่
คิดขึ ้นจากแนวคิดทางด้ านพฤติกรรมศาสตร์ เพื่อประเมินสภาพปั จจุบนั ขององค์การและหาแนวทาง
ในการแก้ ปัญหาที่เฉพาะเจาะจงหรื อเพิ่มประสิทธิผลขององค์การ41 ส่วน สมิทเธอร์ เฮ้ าส์ตนั และ
แมคอินทรี (Smither, Houston and McIntire) ได้ กล่าวว่าการตรวจสอบวินิจฉัยองค์การเป็ น
กระบวนการทํ าความเข้ าใจภาระงานขององค์ การและพัฒนากลยุทธ์ เพื่ อเสริ มสร้ างผลิ ตภาพ
(productivity) ความพึงพอใจของพนักงาน (worker statisfaction) และการเจริ ญเติบโตของค์การ
้
่อตัดสินใจ
(growth) 42 ส่วน สทาล (Stahl) ได้ กล่าวว่าเป็ นแนวทางในการมององค์การทังระบบเพื
41

I. M. Harrison, Diagnosing Organizations : Methods, Models, and Processes,
2nd ed. (Thousand Oaks, CA : SAGE Publications, 1994), 1.
42
R. D. Smither, J. M. Houston and S. A. McIntire, Organization Development :
Strategies for Changing Enviroments (New York, NY : HarperCollins College
Publishers, 1996), 103.
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เกี่ยวกับช่องว่างระหว่างสิ่งที่มีอยู่จริ งและสิ่งที่ควรจะเป็ น ซึง่ ช่องว่างที่ได้ ระบุไว้ นี ้จะถูกจัดลําดับ
ความสําคัญในเรื่ องความสัมพันธ์ที่นําไปสู่แผนปฏิบตั ิการ ซึง่ จะช่วยในการแก้ ไขสถานการณ์ตา่ ง
ๆ ได้ โดยที่การวินิจฉัยองค์การอย่างเฉี ยบแหลมและระมัดระวังนัน้ จะสามารถกําหนดแผนใน
อนาคตขององค์การได้ 43 เช่นเดียวกับ คัมมิ่งและวอร์ เลย์ (Cummings and Worley) ที่กล่าวว่า
เป็ นกระบวนการในการทําความเข้ าใจเกี่ยวกับหน้ าที่งานต่างๆ ในปั จจุบนั ขององค์การ และเป็ น
การจัดเตรี ยมข้ อมูลหรื อสารสนเทศที่จําเป็ นต่อการออกแบบเครื่ องมือเทคนิคที่ใช้ ในการแทรกแซง
องค์การเพื่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง 44 นอกจากนัน้ สุนนั ทา เลาหนันทน์ ได้ กล่าวว่า การตรวจ
วินิจฉัยองค์การเป็ นการตรวจสอบปั ญหาขององค์การอย่างต่อเนื่องเพื่อรวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับ
สถานภาพปั จจุบนั โดยทัว่ ไปจะมีการเก็บรวมรวมและวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งวิธีการนี ้ทําให้ สามารถ
พัฒนาองค์การได้ อย่างถูกต้ อง 45 เช่นเดียวกัน ณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์ กล่าวว่า การตรวจสอบ
องค์การเป็ นขันตอนสํ
้
าคัญในกระบวนการพัฒนาองค์การที่เริ่ มต้ นจากการศึกษา ทําความเข้ าใจ
เพื่อให้ ผ้ ูบริ หารเตรี ยมกํ าหนดแผนแก้ ไขปั ญหาที่ตรงประเด็นทําให้ องค์การมีศกั ยภาพขึน้ การ
ตรวจสอบจะสะท้ อนให้ เห็นภาพและการเข้ าถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมขององค์การได้ 46
ดังนันจากทรรศนะของนั
้
กวิชาการการตรวจสอบวินิจฉัยองค์การจึงเป็ นกระบวนการใน
การทํ า ความเข้ า ใจเกี่ ย วกับ องค์ ก ารมี จุด มุ่ง หมายเพื่ อ พัฒ นาศัก ยภาพขององค์ ก าร โดยมี
กระบวนการในการเก็บรวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับองค์การแล้ วนํามาตรวจสอบวิเคราะห์ แล้ วนําข้ อมูล
นี ้ไปใช้ ในการวางแผนตลอดจนหาแนวทางในการแก้ ไขปั ญหาลดช่องว่างภายในองค์การแล้ วเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลขององค์การให้ มีประสิทธิภาพและมีความเข้ มแข็งยิ่งขึ ้น
นอกจากนี ้นักวิชาการยังได้ เสนอแนวทางในการตรวจสอบองค์การซึง่ เป็ นกระบวนการที่
ต่อเนื่องเกี่ยวข้ องกับการกําหนดกรอบการศึกษา การรวบรวมข้ อมูล วิเคราะห์และอธิบายปั ญหา
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18,4 (1997) : 18 – 20.
44
T. G. Cummings and C. G. Worley, Organization Development and
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45
สุนนั ทา เลาหนันทน์, การพัฒนาองค์ การ, พิมพ์ครัง้ ที่ 3 (กรุงเทพฯ : ดี.ดี. บุ๊คสโตร์ ,
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ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์, กลยุทธ์ การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์ การ, พิมพ์ครัง้ ที่
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ที่เกี่ยวข้ องกับองค์การ ซึง่ มีนกั วิชาการหลายท่านได้ เสนอแนวทางไว้ ดังที่ ลีวินสัน (Levinson)
กล่าวว่าการตรวจสอบองค์การมี 4 ขันตอน
้
ดังนี ้ 1) การศึกษาข้ อมูลต้ นกําเนิด 2) การพรรณา
และวิเคราะห์สภาพปั จจุบนั ขององค์การอย่างทัว่ ถึง 3) การตีความข้ อมูล และ 4) การวิเคราะห์
้
ดังนี ้
และการสรุปผล 47 ส่วน ฮาร์ ริสนั (Harrison) ได้ เสนอว่าการตรวจสอบองค์การมี 6 ขันตอน
1) การสํารวจความคาดหวัง 2) การสร้ างข้ อตกลง 3) การออกแบบหรื อการวางแผน 4) การเก็บ
รวบรวมข้ อมูล 5) การวิเคราะห์ และ 6) การให้ ผลป้อนกลับ48 ส่วน สมิทเธอร์ เฮ้ าส์ตนั และแมค
อินทรี (Smither, Houston and McIntire) ได้ กล่าวว่า กระบวนการตรวจสอบองค์การมี 5 ขันตอน
้
ดังนี ้ 1) การพัฒนาแนวคิดเชิงอุดมคติ 2) การเลือกแบบจําลององค์การในอุดมคติ 3) การ
เปรี ยบเทียบกระบวนการที่เป็ นจริ งกับอุดมคติ 4) การระบุความแตกต่าง และ 5) พัฒนากลยุทธ์ที่
ใช้ พฒ
ั นา 49 นอกจากนัน้ ณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์ ยังได้ กําหนดกระบวนการตรวจสอบองค์การไว้
8 ขันตอน
้
ดังนี ้ 1) การวิเคราะห์เบื ้องต้ น 2) การเก็บรวบรวมข้ อมูล 3) การวิเคราะห์ 4) การรับ
ฟั งข้ อมูลจากลูกค้ าหรื อผู้บริ หาร 5) การพิจารณาความต้ องการเพิ่มเติม 6) การระบุปัญหา 7)
การตรวจสอบแรงจูงใจ และ 8) เริ่ มการวินิจฉัยตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ 50
จากทรรศนะของนั ก วิ ช าการเกี่ ย วกั บ กระบวนการตรวจสอบสามารถสรุ ป ได้ ว่ า
กระบวนการตรวจสอบนันมี
้ กระบวนการหลักอยู่ 5 ขันตอน
้
ดังนี ้ 1) การกําหนดแผนปฏิบตั ิการ
2) การเก็บรวบรวมข้ อมูล 3) การวิเคราะห์ 4) การสรุปผล และ 5) การให้ ข้อมูลย้ อนกลับ
นอกจากนี ้จากการศึกษาเกี่ยวกับการประเมินพบว่า การวัดและการประเมินเริ่ มจาก
การทดสอบที่ไม่มีแบบแผนที่แน่นอน เนื่องจากในสมัยโบราณยังไม่มีการทําหลักสูตรการเรี ยน
การสอนเป็ นโดยธรรมชาติของความตรงกันในความต้ องการของสองฝ่ ายคือ ผู้เรี ยน ในขณะที่
ผู้สอนต้ องการมีผ้ สู ืบทอดความรู้ความสามารถหรื อทักษะ สําหรับในประเทศไทยพระบาทสมเด็จ
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H. Levinson, Organizational Diagnosis (Cambridge, MA : Harvard
University Press, 1972), 55 – 56.
48
I. M. Harrison, Diagnosing Organizations : Methods, Models, and Processes,
2nd ed. (Thousand Oaks, CA : SAGE Publications, 1994), 12 - 13.
49
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Publishers, 1996), 103.
50
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พระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั ที่ทรงนําการศึกษาสมัยใหม่แบบชาติยโุ รปเข้ ามาวางหลักสูตรการศึกษา
การวัดและการประเมินผลจึงเริ่ มได้ รับความสนใจในปี พ.ศ. 2475 มีแบบวัดเชาว์ปัญญาเป็ นครัง้
แรกโดยพระยาเมธาธิบดี ดัดแปลงมากจาก อาร์ มี อัลฟา (Army Alpha) นับว่าเป็ นแบบทดสอบ
้ นนมาการวั
ั้
ดและการประเมินได้ มีการพัฒนา และ
เชิงปรนัยฉบับแรกของประเทศไทย 51 นับตังแต่
การสร้ างเครื่ องมือวัดเชิงปรนัยได้ รับความสนใจอย่างกว้ างขวาง โดยมีความพยายามที่จะสร้ าง
แบบทดสอบ แบบวัดและแบบประเมินที่ได้ มาตรฐานสากลและให้ ผลตามสภาพความเป็ นจริ งของ
สิ่งที่ต้องการวัดมากที่สดุ
นอกจากนันได้
้ มีนกั วิชาการหลายท่านได้ เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการ
สร้ างและพัฒนาเครื่ องมือ ดังนี ้
อุทุม พร จามรมาน ได้ เ สนอขัน้ ตอนการสร้ างและพัฒ นาเครื่ อ งมื อ ไว้ 9 ขัน้ ตอน
ดังนี 52้
ขันที
้ ่ 1 การกําหนดขอบเขต ในขันนี
้ ้ผู้สร้ างจะต้ องตอบคําถามให้ ได้ ว่าสร้ างเครื่ องมือ
ไปทําไม ใครจะเป็ นผู้ตอบคําถาม จะใช้ เครื่ องมือเมื่อใด ใครจะเป็ นผู้ใช้ เครื่ องมือนี ้ ใช้ เวลานาน
เท่าใดในการใช้ เครื่ องมือ มีแรงงาน เวลา และงบประมาณมากน้ อยเพียงใด และที่สําคัญอีก
ประการหนึง่ คือ ผู้สร้ างต้ องการให้ เป็ นเครื่ องมือระดับมาตรฐานหรื อไม่
ขันที
้ ่ 2 การกําหนดจุดมุ่งหมายในการวัด ซึง่ การกําหนดจุดมุ่งหมายในการวัดจะต้ อง
ชัดเจน และควรเขียนเป็ นจุดมุง่ หมายเชิงพฤติกรรม
ขันที
้ ่ 3 การระบุเนื ้อหาที่จะวัด ผู้สร้ างจะต้ องมีความรู้ ในสิ่งที่จะวัดเป็ นอย่างดี ผู้สร้ าง
จะต้ องสามารถจํ าแนกเนือ้ หาที่จะวัดออกเป็ นหมวดหมู่ และเป็ นเรื่ องย่อยๆ ได้ อย่างครบถ้ วน
สมบูรณ์ และถูกต้ อง ในกรณีที่ต้องการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้สร้ างจะต้ องพิจารณาว่าผู้ทรงคุณวุฒิหรื อ
ผู้เชี่ ย วชาญนัน้ เป็ นผู้ร้ ู จริ ง ในเนื อ้ หา สามารถพิ จ ารณาว่า เนื อ้ หาจํ า แนกออกได้ อย่า งถูก ต้ อ ง
สมบูรณ์และครบถ้ วน
ขันที
้ ่ 4 การจัดทําตารางโครงสร้ าง ซึง่ ประกอบด้ วยจุดมุง่ หมายและเนื ้อหาที่จะวัด
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ขันที
้ ่ 5 การให้ นํ ้าหนักในตารางโครงสร้ าง การให้ นํ ้าหนักส่วนใหญ่ระบุด้วยค่าร้ อยละ
โดยให้ ผลรวมทังหมดเป็
้
นร้ อยละ 100 การกําหนดนํ ้าหนักนี ้ ผู้สร้ างจะต้ องกําหนดเอาไว้ ว่าจะใช้
เนื ้อหา หมวด หน่วย เรื่ องใด เป็ นค่าใด และจุดมุง่ หมายเป็ นค่าเท่าใด
ขันที
้ ่ 6 การกําหนดประเภทของข้ อมูล ประเภทเครื่ องมือ คะแนนรายข้ อและจํานวนข้ อ
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับประเภทของเครื่ องมือ ประเภทของข้ อว่าจะมีกี่ประเภทผู้สร้ างจะต้ องตอบ
คําถามให้ ได้ ว่า การสร้ างเครื่ องมือนี ้จะมีเวลาตอบนานเท่าใด จะให้ ตอบโดยการทําเครื่ องหมาย
หรื อเติมคํา หรื อเขียนข้ อความเพราะสิ่งเหล่านี ้จะเป็ นตัวกําหนดจํานวนข้ อที่ควรจะมี นอกจากนี ้
การให้ คะแนนรายข้ อเช่นกัน ผู้สร้ างต้ องกําหนดให้ ได้ ว่าจะให้ คะแนนแต่ละข้ อเท่ากันหรื อต่างกัน
และจะให้ คะแนนแต่ละข้ อเป็ นเท่าใด
ขันที
้ ่ 7 การเขียนข้ อความ จะต้ องเขียนให้ สอดคล้ องกันระหว่างเนื ้อหาจุดมุง่ หมายที่วดั
และประเภทของข้ อความ
ขันที
้ ่ 8 การจัดทําเครื่ องมือ เมื่อเขียนข้ อความได้ ครบถ้ วนแล้ วจัดเรี ยงข้ อความประเภท
เขียนคําชี ้แจง คํานํา หรื อวิธีการตอบให้ ชดั เจน จัดพิมพ์เป็ นเครื่ องมือให้ สวยงาม น่าสนใจ และ
น่าตอบ
ขันที
้ ่ 9 การทดลองใช้ เมื่อจัดพิมพ์เรี ยบร้ อยแล้ วผู้สร้ างตรวจสอบเครื่ องมือในด้ าน
ภาษาเป็ นรายข้ อความ ทิง้ ไว้ ระยะหนึ่ง แล้ วนํามาทดลองตอบเอง เพื่อทดสอบว่าตนเองอ่าน
เข้ าใจหรื อไม่ ตนเองตอบใช้ เวลานานเท่าใด หลังจากนันจึ
้ งดําเนินการแก้ ไขปรับปรุ งและจัดพิมพ์
ตามจํานวนที่คาดการณ์ไว้
ส่วนการเลือกกลุ่มทดลองใช้ ในขันนี
้ ไ้ ม่ควรใช้ กลุ่มใหญ่ ควรเลือกผู้ตอบที่ มีลกั ษณะ
ใกล้ เคียงกับกลุม่ ที่จะใช้ จริ ง จํานวนประมาณ 5 -10 คน ซึง่ ให้ แต่ละคนตอบคําถามและจับเวลา
ตอบทังหมดไว้
้
พร้ อมทังสั
้ งเกตพฤติกรรมการตอบว่ามีอาการสังสัยในข้ อใดให้ บนั ทึกพฤติกรรม
ดังกล่าวไว้ เมื่อตอบเสร็ จแล้ วให้ สมั ภาษณ์ผ้ ตู อบว่า มีความเห็นในการตอบอย่างไร ข้ อใดตอบได้
หรื อไม่ได้ ข้ อใดสงสัยข้ อใดเข้ าใจยากและข้ อใดควรแก้ ไข พิจารณาข้ อความตามที่ผ้ ตู อบระบุทกุ
ข้ อแล้ วแก้ ไขปรับปรุงใหม่ จัดพิมพ์ใหม่ให้ เท่ากับจํานวนที่ใช้ จริ ง ในการตัดข้ อบางข้ อทิ ้งตลอดจน
การเขียนใหม่ หรื อแก้ ไขปรับปรุ งใหม่ ผู้สร้ างจะต้ องอิงตารางโครงสร้ างเสมอ มิฉะนันเครื
้ ่ องมือ
จะคลาดเคลื่อนไปจากแผนที่วางไว้ ส่วนขันตอนการพั
้
ฒนาเครื่ องมือมี 9 ขันตอน
้
ดังนี ้
ขัน้ ที่ 1 ขั น้ การทดลองใช้ กั บ กลุ่ ม จริ ง โดยผู้ สร้ างพิ จ ารณาจํ า นวนคนตอบและ
ดําเนินการจัดพิมพ์ เครื่ องมือตามจํานวนที่ต้องการ แล้ วเตรี ยมการทดสอบโดยกําหนดสถานที่
ทดสอบผู้สร้ างควรเป็ นผู้หนึ่งในกระบวนการทดสอบ และบันทึกขัน้ ตอนการทดสอบตลอดจน
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ปั ญหาและการแก้ ปัญหาที่เกี่ยวข้ อง จากนันจึ
้ งนําผลการตอบมาวิเคราะห์ และให้ คะแนนเป็ น
รายคนรายข้ อ พร้ อมทังสรุ
้ ปปั ญหารายข้ ออย่างละเอียด
ขันที
้ ่ 2 ขันการวิ
้
เคราะห์ ข้ อมูลโดยใช้ สถิติภาคบรรรยาย โดยผู้สร้ างเลือกเฉพาะข้ อที่
สมบูรณ์มาวิเคราะห์ ฉบับที่ตอบไม่ครบควรจัดแยกไว้ ตา่ งหาก การวิเคราะห์ในขันนี
้ ้ คือ การตรวจ
ให้ คะแนนแต่ละคน แต่ละข้ อ แจกแจงความถี่และคํานวณค่าต่าง ๆ เป็ นรายข้ อและเป็ นกลุ่มคน
ดังนี ้ ค่าเฉลี่ย มัธยฐาน ฐานนิยม พิสยั ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความแปรปรวน ความเบ้
ความโด่งแบน สหสัมพันธ์ระหว่างข้ อ สหสัมพันธ์ระหว่างข้ อกับคะแนนรวม
ขันที
้ ่ 3 ขันการวิ
้
เคราะห์รายข้ อ เป็ นการคํานวณต่างๆ เป็ นรายข้ อ ทําให้ ได้ ข้อสรุปเกี่ยวกับ
การตอบเป็ นรายข้ อคือ ข้ อใดมีผ้ ตู อบมากน้ อยอย่างไร ข้ อใดมีความสัมพันธ์กบั ข้ อใดสูงหรื อตํ่า ข้ อใด
มีความสัมพันธ์ คะแนนรวมสูงหรื อตํ่า ลักษณะการแจกแจงข้ อมูลของคนเป็ นรายข้ อเป็ นอย่างไร
ลักษณะการแจกแจงของแต่ละข้ อเหมือนกันหรื อไม่ โดยพิจารณาจากค่าความเบ้ และความโด่ง แบน
ขันที
้ ่ 4 ขันการวิ
้
เคราะห์คะแนนรวม การเสนอลักษณะการแจกแจงข้ อมูลกลุม่ จะทําให้
ได้ ข้อสรุ ปได้ ว่า คะแนนเป็ นอย่างไร ปกติหรื อเบ้ แบบวัดนี ้มีผ้ ตู อบได้ มากหรื อน้ อย ซึง่ สถิติภาค
บรรยายจะช่วยอธิบายลักษณะของแบบวัดนี ้
ขันที
้ ่ 5 ขันการวิ
้
เคราะห์ ค่าความตรง (validity) ซึ่งได้ แก่ ความตรงตามเนือ้ หา
(content validity) ซึง่ จําแนกเป็ นความตรงตามเนื ้อหารายข้ อ (item content validity) กับความ
ตรงตามเนื ้อหาของเครื่ องมือ (test content validity) ค่าความตรงตามโครงสร้ าง (construct
validity) และค่าความตรงตามเกณฑ์ (criterion related validity)
ขันที
้ ่ 6 ขันการวิ
้
เคราะห์คา่ สัมประสิทธิ์ความเที่ยง (reliability coefficient) ซึง่ ส่วนใหญ่ใช้
การหาค่าความสอดคล้ องภายใน (internal consistency) หรื อความคงเส้ นคงวา (stability)
ขันที
้ ่ 7 การปรับปรุ งเครื่ องมือหลังจากการวิเคราะห์ข้อความและความเชื่อถือได้ ของ
เครื่ องมือแล้ ว ผู้สร้ างควรนําผลวิเคราะห์มาพิจารณารายข้ อว่า จะตัดทิ ้ง ปรับปรุ งอย่างไร แล้ วจึง
ดําเนินการแก้ ไข แต่ให้ อยู่ในตารางโครงสร้ างแล้ วจึงไปทดลองใหม่ ทําเช่นนี ้หลายๆ ครัง้ จนกระทัง่
ไม่มีข้อความใดที่จําเป็ นต้ องปรับปรุง จึงคํานวณค่าความเชื่อถือได้ ของเครื่ องมือแล้ วสรุปผล
ขันที
้ ่ 8 ขันการหาค่
้
าปกติวิสยั (norm) จะช่วยให้ การใช้ เครื่ องมือ การแปลความหมาย
เป็ นไปได้ ง่ายและสะดวก ค่าปกติวิสยั นี ้ส่วนใหญ่ได้ จากกลุ่มจริ งที่มีขนาดใหญ่และมีความเป็ น
ตัว แทนของประชากร การคํ า นวณค่ า ปกติ วิ สัย ได้ แ ก่ การคํ า นวณคะแนนมาตรฐานและ
การคํานวณค่าเปอเซนต์ไทล์ของข้ อมูลกลุม่ ใหญ่
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ขันที
้ ่ 9 ขันการสรุ
้
ป เมื่อเครื่ องมือได้ รับการพัฒนาจนถึงขันสุ
้ ดท้ ายแล้ ว ผู้สร้ างจะต้ อง
เขียนคู่มือการใช้ เครื่ องมือซึ่งประกอบด้ วยหัวข้ อ เช่น แนวคิดเกี่ยวกับเครื่ องมือ กรอบการสร้ าง
และตารางโครงสร้ าง สาระของเครื่ องมือ การสรุ ปผลด้ านคุณภาพของเครื่ องมื อ วิธีการใช้
เครื่ องมือและการแปลผล เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ เวช มงคล ศึกษาเรื่ อง การพัฒนาเครื่ องมือการตรวจวินิจฉัยปั ญหาสําหรับ
การพัฒนาองค์การในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ได้ กําหนดวิธีขนตอนการสร้
ั้
าง
เครื่ องมือไว้ 4 ขันตอน
้
ดังนี 53้
ขันตอนที
้
่ 1 การกําหนดโครงสร้ างของเครื่ องมือ ประกอบด้ วย 1) การศึกษาทฤษฎี
ผลงานวิจยั และเอกสารที่เกี่ยวข้ อง 2) การสังเคราะห์องค์ประกอบ 3) การจัดกลุ่มองค์ประกอบ
4) การกําหนดนิยามเชิงปฏิบตั ิการขององค์ประกอบ 5) การให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญประเมินความสําคัญ
และจําเป็ น และให้ ค่านํ ้าหนักขององค์ประกอบ 6) การวิเคราะห์ ผลการพิจารณาความสําคัญ
และจําเป็ นขององค์ประกอบ 7) การแปลงค่านํ ้าหนักองค์ประกอบเป็ นคะแนนดิบ
ขันตอนที
้
่ 2 การสร้ างเครื่ องมือ ประกอบด้ วย 1) การกําหนดตารางแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างองค์ ประกอบและความหมายขององค์ประกอบ รายการตรวจวินิจฉัยและตัวบ่งชี ้ 2) การ
กําหนดตารางแสดงความสัมพันธ์ ระหว่างรายการตรวจวินิจฉัย ตัวบ่งชี ้และเงื่อนไข แหล่งข้ อมูลที่ใช้
ในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบและให้ คะแนน 3) การกําหนดตารางแสดงความสัมพันธ์ ระหว่าง
ตัวบ่งชี ้และเงื่อนไข ข้ อคําถามหรื อแนวทางสําหรับเก็บรวบรวมข้ อมูล วิธีการตรวจสอบและให้ คะแนน
ประเภทของเครื่ องมือ 4) การกําหนดตารางตัวบ่งชี ้ประเภทเครื่ องมือ ข้ อคําถามหรื อแนวทางสําหรับ
การเก็บรวมรวมข้ อมูล แนวคําตอบหรื อแนวตรวจสอบ 5) การกําหนดตารางการตรวจวินิจฉัย ตัว
บ่งชี ้ การให้ ระดับคะแนน ส่วนสําหรับผู้ตรวจวินิจฉัยพิจารณา
ขันตอนที
้
่ 3 การทดลองใช้ เครื่ องมือและการหาคุณภาพเครื่ องมือ ประกอบด้ วย 1)
การทดลองใช้ เครื่ องมือกับกลุ่มตัวอย่างโรงเรี ยนมัธยมศึกษา ในเขตการศึกษาทัว่ ประเทศ ซึ่งมี
ลักษณะเด่นและด้ อยในแต่ละองค์ประกอบ แล้ วหาความตรงเชิงจําแนก (discriminate validity)
ของเครื่ องมือ 2) การทดลองใช้ เครื่ องมือกับโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในเขตกรุ งเทพมหานครแล้ วหา
ความเที่ยง (reliability) ของเครื่ องมือ
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เวช มงคล, “การพัฒนาเครื่ องมือตรวจวินิจฉัยปั ญหาสําหรับการพัฒนาองค์การ
โรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา” (วิทยานิพนธ์ดษุ ฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการบริ หาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537), 64 - 65.

26
ขันตอนที
้
่ 4 การกําหนดการบริ หารการตรวจวินิจฉัยปั ญหาสําหรับการพัฒนาองค์การใน
โรงเรี ยนมัธยมศึกษา ประกอบด้ วย 1) การเตรี ยมการก่อนการตรวจวินิจฉัยปั ญหา 2) การตรวจวินิจฉัย
ปั ญหา 3) การวิเคราะห์ผลการตรวจวินิจฉัยปั ญหา และ 4) การรายงานผลการตรวจวินิจฉัยปั ญหา
นอกจากนี ้ วรเดช จันทรศร ได้ กล่าวถึงเทคนิคในการเก็บข้ อมูลไว้ วา่ ในการเก็บข้ อมูล
เกี่ยวกับองค์การนันมี
้ วิธีที่สําคัญและเป็ นที่นิยม 3 วิธี คือ 1) การสัมภาษณ์ (interview) 2) การ
สังเกตการณ์ (observation) และ 3) การใช้ แบบสอบถาม ซึง่ การใช้ เครื่ องมือหรื อวิธีการแต่ละ
วิธีนนจะมี
ั้
รายละเอียดหลักเกณฑ์ ตลอดถึงวัตถุประสงค์และความเหมาะสมที่แตกต่างกัน ทังนี
้ ้
แล้ วแต่เราจะเลือกวิธีที่มีความเหมาะสมและสามารถเก็บข้ อมูลได้ มากที่สดุ ในบางกรณีเราอาจใช้
หลายวิธีพร้ อมๆ กันไปได้ ในการเก็บข้ อมูลโดยการใช้ แบบสอบถามจะเป็ นลักษณะการเก็บข้ อมูล
โดยอ้ อม ซึ่งเป็ นเรื่ องที่ค่อนข้ างจะเป็ นทางการ ข้ อมูลที่ได้ ย่อมไม่สามารถทราบความรู้ สึกและ
อารมณ์ ของผู้ตอบแบบสอบถามได้ แต่วิธีนี ้นับว่าเป็ นประโยชน์ในแง่ที่สามารถรวบรวมข้ อมูลได้
ด้ ว ยความรวดเร็ ว ประหยัดค่า ใช้ จ่า ยและไม่ยุ่ง ยากนัก ในการเก็ บข้ อมูลนอกจากการสร้ าง
แบบสอบถามที่ทําให้ ง่ายต่อการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล ส่วนการเก็บข้ อมูลโดยการสัมภาษณ์ จะ
เป็ นการเก็บข้ อมูลโดยตรงซึง่ สามารถเก็บข้ อมูลได้ ลกึ และละเอียดมาก ถ้ าการสัมภาษณ์ที่ทําโดย
ผู้ชํานาญการแล้ วย่อมจะสามารถสังเกตได้ ถึงความรู้ สกึ ความคิดของผู้ตอบได้ เป็ นอย่างดี ทําให้
ข้ อมูลที่ ได้ เที่ ยงตรงยิ่งขึน้ อย่างไรก็ตาม การใช้ วิธีนีจ้ ะต้ องเสียเวลาและค่าใช้ จ่ายค่อนข้ างมาก
ตลอดถึงจะต้ องอาศัยผู้ที่มีความชํานาญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้ อมูลที่ได้ ในบางครัง้ ยากต่อการวิเคราะห์
สําหรับการเก็บข้ อมูลโดยการสังเกตโดยตรง วิธีนี ้จัดได้ ว่าเป็ นการเก็บข้ อมูลโดยตรงและเหมาะสม
สําหรับผู้บริ หารจะทําการเก็บข้ อมูลมากกว่าจะมีที่ปรึกษาหรื อกลุม่ อื่นเข้ ามาทําการเก็บข้ อมูล ข้ อมูล
ที่ได้ จะเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับพฤติกรรมในการทํางานของบุคคลในองค์การ ซึง่ ถือได้ วา่ การเก็บข้ อมูลโดยวิธี
นี ้ย่อมจะได้ ข้อมูลเที่ยงตรง ประหยัดเวลาที่อาจสูญเสียไปในการทํางานของสมาชิกในองค์การ แต่
โดยวิธีนี ้ในตัวเองย่อมจะไม่สามารถทราบถึงทัศนคติและความรู้สกึ ของผู้ถกู สัมภาษณ์ได้ นอกจากนี ้
ถ้ าแบบและวิธีการในการกํ าหนดการสังเกตพฤติกรรมที่ ไม่สมบูรณ์ เพียงพอแล้ ว อาจจะไม่ได้
ข้ อมูลบางอย่างที่อาจจะมีความสําคัญ ดังนันถ้
้ าหากมีการกําหนดวิธีการในการสังเกต เวลาที่
สังเกต และแนวการวิเคราะห์ข้อมูลภายใต้ โครงสร้ างที่เหมาะสม (structured observation) และ
มีเวลาในการสังเกตเพียงพอจะเป็ นประโยชน์อย่างมากในการทราบถึงปั ญหาขององค์การจากการ
แสดงออกต่าง ๆ ในการทํางานของสมาชิกในองค์การได้ เป็ นอย่างดี 54
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วรเดช จันทรศร, การพัฒนาองค์ การ : การวินิจฉัยปั ญหาและแนวทางแก้ ไข
(กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ , 2522), 16 - 18.
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จากการศึกษาแนวคิดของนักวิชาการเกี่ยวกับขันตอนการสร้
้
างและการพัฒนาเครื่ องมือ
นันสามารถสรุ
้
ปได้ 5 ขันตอน
้
คือ การกําหนดโครงสร้ าง การพัฒนาเครื่ องมือ การทดลองใช้ และ
หาคุณภาพเครื่ องมือ และการนําไปใช้ จริ ง และในการทดลองใช้ จะต้ องเลือกผู้ตอบที่มีลกั ษณะ
ใกล้ เคียงกับกลุ่มที่จะใช้ จริ ง ส่วนในการเก็บข้ อมูลนันควรมี
้
การกําหนดหลักเกณฑ์วิธีเก็บ ผู้เก็บ
ข้ อมูลที่ชดั เจนเพื่อความเที่ยงตรงของข้ อมูลที่จะนําไปวิเคราะห์ตอ่ ไป
แนวคิดเกี่ยวกับองค์ การ

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ความหมายขององค์ การ
ในสังคมปั จจุบนั เป็ นสังคมขององค์การและที่สําคัญองค์การยังเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ ในการ
แก้ ไขข้ อจํากัดต่าง ๆ ของมนุษย์ ไซมอน (Simon) กล่าวถึงองค์การไว้ ว่าเป็ นระบบพฤติกรรมร่ วมที่
สมาชิกในองค์การต่างมีความคาดหวังในพฤติกรรมของบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับเป้าหมายหรื อ
วัตถุประสงค์ขององค์การ 55 ขณะเดียวกันมนุษย์ในสังคมคาดหวังที่จะให้ องค์การต่าง ๆ เหล่านี ้
เป็ นองค์การที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีคณ
ุ ค่าอย่างแท้ จริง เพื่อส่งเสริมให้ มีความเป็ นอยู่ที่ดี
ขึ ้น
นอกจากนี ้องค์การยังสามารถตอบสนองความต้ องการของมนุษย์ได้ เป็ นอย่างดีทงด้
ั ้ าน
อารมณ์ จิตใจ สติปัญญา และเศรษฐกิจ ซึง่ องค์การสามารถทําให้ เป้าหมายของมนุษย์ประสบ
ความสําเร็ จภายใต้ ความร่วมมือภายในองค์การ56 มีนกั วิชาการหลายคนได้ กล่าวถึงของ องค์การ
(organization) ไว้ หลายท่า นอาทิ บาร์ นาร์ ด (Barnard) กล่าวว่า องค์ การเป็ นระบบความ
ร่วมมือ ประสานกิจกรรมหรื อกําลังงานของบุคคลอย่างมีจิตสํานึก 57 นอกจากนี ้องค์การเป็ นหน่วย
ทางสังคม (social unit) อย่างหนึ่งที่เกิดจากการรวมเอากระบวนการแบบความสัมพันธ์ ของ

55

Herbert A. Simon, Administrative Behavior (New York : John Wiley & Sons,
Inc., 1950), 72 – 73.
56
Chris Argyris, Integrating the Individual and Organization (New York :
John Wiley and Inc.,1964), 35.
57
Chester I. Barnard, The Functions of the Executive (Cambridge,
Massachusetts : Harvard University Press, 1966), 72.
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สมาชิกในองค์การตังแต่
้ สองคนขึ ้นไป เพื่อการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง 58 ซึ่งได้ กําหนดและ
ยอมรับโดยสังคมอย่างมีระบบ มีแบบแผน มีอาณาเขต มีความสัมพันธ์ เฉพาะตัว 59 และมีกรรมวิธี
ที่จะสร้ างเสริ ม ทํานุบํารุ งรักษาทรัพยากรบุคคลรวมทัง้ ทรัพยากรอื่นๆ เพื่อให้ สมาชิกในองค์การ
ดําเนินงานให้ บรรลุเป้าหมายได้ 60 ส่วน กู๊ด (Good) ได้ ให้ ความหมายขององค์การ (organization)
ไว้ ว่า เป็ นกระบวนการหรื อผลของการจัดรวบรวมองค์ประกอบต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์ กนั หรื อ
รวมกันเข้ าเป็ นหน่วยที่มีหน้ าที่ในการประกอบภารกิจต่าง ๆ หรื อรวมประกอบเข้ าเป็ นหน่วยตาม
หลักการและเหตุผล 61 นอกจากนี ้ ร๊ อบบินส์ (Robbins) ให้ ความหมายขององค์การ (organization)
ไว้ ว่า เป็ นการประสานงานระหว่างสมาชิก องค์การจะมีอาณาเขต มีกฎระเบียบ มีการกําหนด
โครงสร้ างอํ า นาจ มี ระบบการติดต่อสื่อสาร และมี ก ารดํ า เนิ น งานอย่า งต่อเนื่ องเพื่ อให้ บ รรลุ
เป้ าหมายที่ ว างไว้ กิ จ กรรมต่ า ง ๆ มี ผ ลต่อ สมาชิ ก องค์ ก าร และสัง คม 62 นอกจากนี ย้ ัง มี
นักวิชาการชาวไทยที่ ได้ กล่าวถึงความหมายขององค์ การไว้ หลายท่าน อาทิ สมยศ นาวีการ
กล่าวว่าองค์การ (organization) ว่าเป็ นความสัมพันธ์ ที่มีแบบแผนระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ต้องขึ ้นอยู่ระหว่างกัน เพื่อบรรลุเป้าประสงค์เฉพาะอย่าง 63 ส่วนธงชัย สันติวงษ์ ได้
กล่าวว่า องค์การเป็ นรู ปแบบของการทํางานของมนุษย์ที่มีลกั ษณะการทํางานเป็ นกลุ่ม มีการ
ประสานงานกันตลอดเวลา มีการกําหนดทิศทาง มีการจัดระเบียบวิธีการทํางาน และการติดตาม
้ การยังหมายถึง กลุ่มคนที่อยู่รวมตัวกัน
วัดผลสําเร็ จของงานอย่างสมํ่าเสมอ 64 นอกจากนันองค์
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58

H. Kaufman, “Why Organizations Behave as They Do : An Out Line of a
Theory,” In Paper Presented at an Interdisciplinary Seminar on Administration
Theory. (Austin : University of Texas, 1961), n. pag.
59
Daniel Katz and Robert Kahn, The Psychology of Organization, 2nd ed.
(New York : John Wiley and Sons, Inc.,1964) , n. pag.
60
Edwin B. Flippo, Management : A Behavioral Approach (Boston : Allyn
and Bacon, Inc., 1970), 129.
61
C.V. Good, Dictionary of Education (New York : McGraw – Hill, 1973), 378.
62
Sthephen P. Robbins, Organization Theory : Structure Designs and
Application, 3rd ed. (Englewood Cliffs New Jersey : Prentice – Hall Inc., 1990), 4.
63
สมยศ นาวีการ, พฤติกรรมองค์ การ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไพศาลการพิมพ์, 2542), 11.
64
ธงชัย สันติวงษ์ , องค์ การและการบริหาร การจัดการแผนใหม่ (กรุงเทพฯ :
ไทยวัฒนาพานิช, 2543), 5.

29
โดยมีจุดมุ่งหมายร่ วมกันในการทํ ากิ จกรรมหรื องานอย่างใดอย่างหนึ่ง
โดยจะต้ องอาศัย
กระบวนการในการจัดโครงสร้ างของกิจกรรมหรื องานนันออกเป็
้
นประเภทต่าง ๆ เพื่อให้ การแบ่ง
งานแก่สมาชิกในองค์การดําเนินการบรรลุเป้าหมาย ลักษณะขององค์การเป็ นระบบเปิ ดที่นํา
สภาพแวดล้ อมต่าง ๆ ที่เป็ นสิ่งนําเข้ า ซึง่ ประกอบด้ วย วัสดุอปุ กรณ์ เครื่ องมือ แรงงาน ทุน และ
ข่าวสารข้ อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ไปสูก่ ระบวนการเปลี่ยนแปลง โดยใช้ วิธีการและเทคนิคต่าง ๆ ใน
การจัดการเพื่อให้ สิ่งนําเข้ าไปสู่สิ่งส่งออกที่พึงประสงค์ และสิ่งส่งออกดังกล่าวได้ แก่ ผลิตภัณฑ์
้ ้วัตถุประสงค์ขององค์การต้ องมีความชัดเจนและเนื่องจาก
หรื อบริ การต่าง ๆ ขององค์การ 65 ทังนี
องค์การไม่มีชีวิตดังนัน้ การทํ าให้ วัตถุประสงค์ขององค์การประสบความสําเร็ จได้ จึงต้ องอาศัย
สมาชิกองค์การทุกคน 66
จากทรรศนะของนักวิชาการสามารถสรุ ปความหมายของขององค์การได้ ว่า องค์การ
เป็ นรู ปแบบการรวมตัว ของสมาชิ กตัง้ แต่สองคนขึน้ ไป ซึ่ง มี ก ารกํ า หนดและยอมรั บระเบีย บ
กฎเกณฑ์ แบบแผนในการปฏิบตั ิงาน มีอาณาเขตที่ชดั เจน มีโครงสร้ างประสานความสัมพันธ์
ของคนในองค์การ โดยที่ทุกคนมีเป้าหมายส่วนบุคคลและพยายามดําเนินการเพื่อให้ เป้าหมาย
ของตนเองได้ รับการตอบสนองและบรรลุเป้าหมายขององค์การในภาพรวม
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องค์ ประกอบขององค์ การ
มี นัก วิ ช าการหลายท่ า นได้ ก ล่ า วถึ ง องค์ ป ระกอบขององค์ ก ารไว้ ใ นหลายมุม มอง
อาทิเช่น สุนนั ทา เลาหนันทน์ ได้ กล่าวถึงองค์ประกอบขององค์การไว้ ว่า องค์การส่วนใหญ่
ประกอบด้ วยส่วนต่าง ๆ ดังนี ้ 1) คนตังแต่
้ สองคนขึ ้นไป และร่ วมกันปฏิบตั ิงานหรื อแบ่งงานกันทํา
เพื่อบรรลุเป้าหมายที่กําหนด 2) คนเหล่านี ้จะต้ องอาศัยเทคนิคและวิทยาการหรื อเทคโนโลยีเพื่อ
การแก้ ไขปั ญหาหรื อการตัดสินใจ 3) คนเหล่านันต้
้ องการความรู้ ข้ อมูล ข่าวสารในการแก้ ไขปั ญหา
4) คนในองค์การไม่ได้ อยู่ในที่ ว่างเปล่า แต่ทกุ คนต้ องอยู่ในองค์การซึง่ มีโครงสร้ าง 5) องค์การจะ
ดํารงอยู่ได้ เพื่อการบรรลุเป้าหมายตามที่ได้ กําหนด และเป้าหมายจะเป็ นสาเหตุทําให้ มนุษย์ต้อง
ติดต่อปฏิสมั พันธ์ กนั 6) องค์การต้ องมีการปรับตัวให้ สอดคล้ องกับสิ่งแวดล้ อม องค์ประกอบ
ทังหมดจะต้
้
องมีปฏิสมั พันธ์ กบั สิ่งแวดล้ อม ซึง่ จะมีผลต่อการปฏิบตั ิงานขององค์การ 67 นอกจากนี ้
65

พะยอม วงศ์สารศรี , องค์ การและการจัดการ (กรุงเทพฯ : สุภา, 2542), 4.
66
มัลลิกา ต้ นสอน, พฤติกรรมองค์ การ (กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์ เน็ท, 2544), 139.
67
สุนนั ทา เลาหนันทน์, การพัฒนาองค์ การ, พิมพ์ครัง้ ที่ 3 (กรุงเทพฯ : ดี.ดี. บุ๊คสโตร์ ,
2544), 26 .

30
องค์ ก ารยัง แบ่ง ออกเป็ นระบบเปิ ดและระบบปิ ด ในองค์ ก ารที่ เ ป็ นระบบเปิ ดมี ก ารเคลื่ อนไหว
เปลี่ยนแปลงซึง่ มีลกั ษณะเป็ นกระบวนการอย่างต่อเนื่องที่ประกอบด้ วย สิ่งนําเข้ า กระบวนการ
เปลี่ยนแปลง และผลผลิต 68 ในทํานองเดียวกัน ณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์ ยังได้ กล่าวถึงองค์ประกอบ
ขององค์การไว้ อย่างครอบคลุมซึง่ สามารถสรุปได้ ดังนี 69้
1. องค์การเป็ นกลุม่ สังคม (organizations are social entities) โดยที่องค์การ
เกิดขึ ้นโดยกลุม่ บุคคลที่รวมตัวเพื่อทํากิจกรรมร่ วมกันโดยมีเป้าหมายที่ชดั เจน ทําให้ สมาชิกแต่ละ
คนแสดงบทบาทตามหน้ าที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของตน ซึ่ ง จะส่ ง เสริ ม ให้ องค์ ก ารบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ ดังนันเมื
้ ่อสมาชิกมีการเปลี่ยนแปลงค่านิยม ความคิด ทัศนคติ และ
พฤติกรรมจะส่งผลกระทบให้ วฒ
ั นธรรมการทํางานและเป้าหมายขององค์การเปลี่ยนแปลงไปด้ วย
2. องค์การมีขอบเขตที่ชดั เจน (organizations have identifiable boundaries)
ขอบเขตจะแบ่งระบบออกจากสภาพแวดล้ อม โดยขอบเขตจะกํ าหนดส่วนต่างที่เป็ นส่วนของ
องค์การ และอะไรที่เป็ นสภาพแวดล้ อมที่อยู่ภายนอกองค์การ ทังนี
้ ้แต่ละองค์การจะมีขอบเขต
ทางด้ านกายภาพหรื อขอบเขตการดําเนินงาน จํานวนสมาชิกที่ชดั เจน เพื่อบ่งชี ้และแบ่งแยกว่า
ส่ ว นใดเป็ นองค์ ป ระกอบ อํ า นาจหน้ าที่ และความรั บ ผิ ด ชอบขององค์ ก าร อะไรที่ เ ป็ น
สภาพแวดล้ อมอื่น ซึง่ อาจจะมีอิทธิพลหรื อไม่มีอิทธิพลต่อการดําเนินงานในอนาคต
3. องค์การมีเป้าหมายเป็ นเครื่ องชี ้นํา (organizations are goal directed) การบรรลุ
เป้าหมายขององค์การและผลประโยชน์ของตนเองเป็ นเหตุผลสําคัญของการรวมตัวการทํางานใน
องค์ การ สมาชิ กองค์ ก ารจะมีเป้าหมายที่ เหมื อนหรื อแตกต่างกันก็ ได้ แต่จะมี เป้าหมายของ
องค์การเป็ นความต้ องการร่ วมกัน นอกจากนี ้แม้ ว่าเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของแต่ละองค์การ
จะมีความแตกต่างกัน แต่การดํารงอยู่และการเจริ ญเติบโตยังคงเป็ นสิ่งที่องค์การทุกองค์การ
ต้ องการเหมือนกัน โดยเป้าหมายจะเป็ นแรงกระตุ้นสําคัญที่ก่อให้ เกิดพฤติกรรม และกระตุ้นจูงใจ
ให้ ส มาชิ ก ร่ ว มกัน ทํ า งาน นอกจากนี เ้ มื่ อ เป้ าหมายเปลี่ ย นจะส่ ง ผลให้ พ ฤติ ก รรมองค์ ก าร
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Daniel Katz and Robert Kahn, The Social Psychology of Organizations, 2 ed.
(New York : John Wiley and Sons, 1978), 111.
69
ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์, กลยุทธ์ การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์ การ (กรุ งเทพฯ :
เอ็กซ์เปิ ร์ ตเน็ต, 2545), 25 – 28.
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เปลี่ยนไปด้ วย ดังนันผู
้ ้ บริ หารต้ องสร้ างความมัน่ ใจและหมัน่ ตรวจสอบสมาชิกเพื่อให้ การทํางาน
บรรลุเป้าหมายขององค์การ
4. องค์การมีโครงสร้ างของกิจกรรมอย่างเป็ นระบบ (organizations have deliberately
structured activity systems) โดยปกติองค์การต่าง ๆ จะมีการออกแบบระบบและโครงสร้ าง
การบริ หารตามหน้ าที่ กิจกรรม และความรับผิดชอบ โดยแบ่งงานออกเป็ นฝ่ าย แผนก และ
หน่วยงาน โดยแต่ละส่วนจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้ องกันเพื่อให้ องค์การดําเนินงานบรรลุเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนันเมื
้ ่อโครงสร้ างองค์การถูกปรับเปลี่ยน รู ปแบบของงานและองค์การจะ
เปลี่ยนไปเช่นเดียวกัน
5. องค์การเป็ นระบบ (organizations as systems) ในการพิจารณาองค์การใน
ฐานะระบบ ซึ่งเป็ นวิธีที่ดีที่สดุ ในการทําความเข้ าใจองค์การและรู ปแบบการทํางานในองค์การ
ซึง่ ในแต่ละวันเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ ้น โดยที่ระบบจะหมายถึงหน่วยย่อยตังแต่
้ 2 หน่วยที่
ต้ องพึ่งพาซึ่งกันและกันในสภาพแวดล้ อมที่ใหญ่ขึ ้น ซึ่งสามารถแบ่งการพิจารณาระบบต่าง ๆ
ออกเป็ น 2 ระบบ คือ
5.1 ระบบปิ ด (close systems) เป็ นระบบที่สามารถดํารงอยู่ได้ ด้วยตนเอง มี
สภาพแวดล้ อ มในการทํ า งานของตนเองอย่ า งสมบู ร ณ์ ระบบปิ ดเป็ นระบบที่ แ ยกตัว จาก
สภาพแวดล้ อมภายนอกโดยเด็ดขาด ไม่มีการถ่ายเทปั จจัยนําเข้ าทรัพยากรหรื อพลังงานระหว่าง
กัน ซึ่งเป็ นไปได้ ยากในทางปฏิบตั ิ ยกเว้ นการทดลองในช่วงระยะเวลาสัน้ ๆ ซึ่งเป็ นไปไม่ได้ กับ
ระบบทางสังคมที่ต้องมีการแลกเปลี่ยนระหว่างระบบกับสภาพแวดล้ อม
5.2 ระบบเปิ ด (open systems) เป็ นกลุม่ ของส่วนประกอบและสภาพแวดล้ อมที่มี
ความเกี่ยวข้ องและติดต่อสัมพันธ์ กนั ปกติระบบเปิ ดจะต้ องการปั จจัยนําเข้ าจากสภาพแวดล้ อม
เพื่อทําการเปลี่ยนแปลงปั จจัยเหล่านันให้
้ เป็ นผลลัพธ์และกระจายผลลัพธ์ออกมาสูส่ ภาพแวดล้ อม
ภายนอก ซึ่งเราจะพิจารณาองค์การเป็ นระบบเปิ ดที่มีความสมบูรณ์ เพราะองค์การสามารถ
ติดต่อกับสิ่งแวดล้ อมภายนอก โดยอาศัยกระบวนการในการแปรรู ปปั จจัยนําเข้ าให้ เป็ นผลลัพธ์
โดยผลกระทบของสภาพแวดล้ อมจะมีอิทธิพลต่อการทํางานขององค์การ ทําให้ องค์การเกิดการ
เปลี่ ย นแปลงและส่ ง ผลกระทบกลับ ไปยัง สภาพแวดล้ อ ม ทํ า ให้ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงของ
สภาพแวดล้ อมเช่นกัน โดยที่เราอาจกล่าวได้ ว่าทังระบบและสภาพแวดล้
้
อมต่างต้ องอาศัยซึ่งกัน
และกัน
นอกจากนันการจั
้
ดการเกิดขึ ้นในองค์การและในมุมมองด้ านการจัดการ องค์การที่มีคน
มาทํ างานร่ วมกันอย่างเป็ นระบบเพื่อให้ ได้ บรรลุเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งองค์การมี
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ลักษณะร่วมกันอยู่ 3 ประการ ได้ แก่ 1) ทุกองค์การต้ องมีวตั ถุประสงค์หรื อเป้าหมายของตนเอง 2)
ทุกองค์การต้ องมีคนร่ วมกันทํางาน และ 3) องค์การต้ องมีการจัดโครงสร้ างงานแบ่งงานหน้ าที่
รับผิดชอบของคนในองค์การ 70 ซึง่ ทอม ปี เตอร์ (Tom Peters) ยังได้ กล่าวไว้ สรุ ปได้ ว่า องค์การ
สมัยนันจะต้
้ องเป็ นองค์การแบบแบนราบ (flat) มีการบูรณาการอย่างเป็ นระบบ สามารถเชื่อมต่อ
ได้ ในระบบอิน เตอร์ เ น็ ต เป็ นองค์ ก ารแห่ง การเรี ย นรู้ สามารถทํ า งานได้ ทุก เวลาและสถานที่
สามารถตอบสนองสิ่งต่างๆ ได้ ทันที ตอบสนองลูกค้ าได้ ทันตามความต้ องการ และดําเนินการ
อย่างมืออาชีพ 71 และองค์กรที่มีการกระจายอํานาจให้ แก่ระดับล่างๆ พนักงานที่มีได้ รับอํานาจ
สามารถจัดการกับความรับผิดชอบนี ้ได้ ดี หมายความว่าพวกเขาต้ องได้ รับการอบรมการบริ หารที่ดี
และต้ องมีการสนับสนุนจากระบบที่ถกู ต้ องจากผู้บริ หารองค์การ 72
จากทรรศนะของนักวิชาการสรุ ปได้ ว่า องค์ประกอบขององค์การประกอบด้ วยกลุ่มคนเพื่อ
ขับเคลื่อนองค์การให้ สามารถดําเนินการให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์แล้ ววัตถุประสงค์องค์การต้ องมี
ความชัดเจนในการทํางาน มีขอบเขตที่ชดั เจน มีโครงสร้ างของกิจกรรมอย่างเป็ นระบบ องค์การมี
ระบบเป็ นของตนเองซึ่งอาจจะเป็ นระบบเปิ ดหรื อระบบปิ ด ทังนี
้ ้จะส่งผลต่อการบริ หารจัดการความ
เปลี่ยนแปลงที่ เกิ ดขึน้ ในองค์ การ การมี ความรู้ เกี่ ยวกับองค์ ประกอบขององค์ การทํ าให้ ผ้ ูบริ หาร
สามารถนําบริบท ภารกิจนันไปออกแบบการบริ
้
หารจัดการให้ มีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต
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ออกแบบหรือการจัดองค์ การ
การออกแบบองค์การ (organization design) ในอดีตเรี ยกว่า การจัดองค์การนันเป็
้ น
เรื่ องที่มีความสําคัญที่มีผลต่อการทํางานขององค์การโดยตรง การออกแบบโครงสร้ างองค์การนี ้
ถือได้ ว่าเป็ นเครื่ องมือที่สําคัญสําหรับผู้บริ หารที่จะสารถนํามาใช้ เพื่อปรับปรุ งการดําเนินงานของ
องค์การ การออกแบบองค์การ (organization design) เป็ นขันตอนของการประสานส่
้
วนประกอบ

70

ธีระชน มโนมัยพิบลู ย์, องค์ การสมัยใหม่ [Online], accessed 3 April 2010.
Available from http://www.teerachon.com/
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ทอม ปี เตอร์ อ้ างถึงใน พงกะพรรณ ตะกลมทอง, องค์ การสมัยใหม่ (มปท.: 2550),
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โครงสร้ างองค์การ เพื่อเกิดลักษณะที่เหมาะสมที่สดุ 73 หรื อเป็ นขันตอนของการสร้
้
างสรรค์การปรับ
โครงสร้ างองค์ การหรื อการเปลี่ ยนแปลงโครงสร้ างขององค์ การ 74 นอกจากนัน้ การจัดองค์ การยัง
หมายถึง การกําหนดโครงสร้ าง อํานาจหน้ าที่การแบ่งส่วนงาน และการจัดสายงาน เพื่อให้ การ
ปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ 75 และยังเป็ นกระบวนการเลือกและมีการปฏิบตั ิตามรูปลักษณะที่
มี โครงสร้ างสํ าหรั บองค์ การ ทางเลื อกของการออกแบบองค์ การที่ เหมาะสมขึน้ อยู่กับปั จจัยเชิ ง
สถานการณ์หลายประการ เช่น ขนาดองค์การ การดําเนินการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจน
สภาพแวดล้ อมและกลยุทธ์ เพื่อความเติบโตและอยู่รอดขององค์การ 76 สอดคล้ องกับร๊ อบบิ ้นและ
เค้ าเตอร์ (Robbins and Coulter) ที่กล่าวว่าโครงสร้ างขององค์การทังหลายมี
้
ความแตกต่างกัน
ผู้บริ หารจะออกแบบโครงสร้ างองค์การให้ เหมาะสมที่สดุ ซึ่งต้ องคํานึงถึงปั จจัยตามสถานการณ์
4 ด้ าน ดังนี ้ 1) กลยุทธ์และโครงสร้ างองค์การ กลยุทธ์ในองค์การปั จจุบนั อาจที่จะเน้ นสร้ างนวัตกรรม
หรื อลดต้ นทุน 2) ขนาดองค์การ ซึง่ มีผลต่อโครงสร้ าง ถ้ าองค์การเล็กจะมีความคล่องตัว ยืดหยุ่นได้
มากกว่า 3) เทคโนโลยี องค์การจะต้ องปรับโครงสร้ างตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่นําเข้ ามาเพื่อพัฒนา
กระบวนการผลิต 4) ระดับความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้ อม77
การจัดองค์การ เป็ นหน้ าที่ของผู้บริ หารที่เกี่ยวข้ องกับการจัดระเบียบหน้ าที่งานต่าง ๆ
ภายในองค์การ การจัดองค์การเป็ นเรื่ องที่ต่อเนื่อง และเป็ นเหตุเป็ นผลโดยตรงจากแผนงานที่ได้
กําหนดไว้ โครงสร้ างองค์การที่จดั คือ ความพยายามที่จะให้ มีสื่อ เครื่ องมือหนทางที่จะทําให้ งานที่
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วางแผนสําเร็ จลงได้
ดังนันองค์
้ การจึงควรมีความสมดุลกับความจําเป็ นของปริ มาณงานที่
กําหนดการจัดองค์การแสดงให้ เห็นถึงกระแสการไหลของงาน ช่วยให้ ผ้ ปู ฏิบตั งิ านทราบถึงขอบเขตของ
งาน เป็ นกรอบช่วยเชื่อมโยงความพยายามจากขันตอนการวางแผนไปสู
้
่ผลสําเร็ จในขันตอนของการ
้
ควบคุม จัดวางช่องทางเพื่อการติดต่อสื่อสารและการตัดสินใจ ป้องกันการทํางานซํ ้าซ้ อน และขจัด
ขัดแย้ งในหน้ าที่การงาน และช่วยให้ กําลังความพยายามมีจดุ หมาย ชัดเจน โดยการจัดกิจกรรมให้
สัมพันธ์ กบั เป้าหมายต่าง ๆ นอกจากนี ้โครงสร้ างองค์การจะต้ องมีการปรับหรื อปรุ งแต่งอยู่เสมอ
เนื่องจากสภาพแวดล้ อมที่เปลี่ยนแปลงไป โครงสร้ างขององค์การจําต้ องเปลี่ยนแปลงให้ เหมาะสม และ
เข้ าได้ กบั สภาพแวดล้ อม ถ้ าวัตถุประสงค์และวิธีการปฏิบตั ิงานขององค์การเปลี่ยนไป ความจําเป็ นใน
การปรับปรุงระบบย่อยต่าง ๆ และการจัดความสัมพันธ์ระหว่างระบบย่อยจะต้ องเกิดขึ ้นตามมา78
การจัดองค์การประกอบด้ วยกิจกรรมย่อย ดังนี 79้
1. การจัดเตรี ยมโครงสร้ าง แผนผังองค์การ
2. การจัดวางความสัมพันธ์ภายในองค์การ กําหนดเส้ นทางการติดต่อที่จะช่วยก่อให้ เกิด
การประสานงานที่ดี
3. จัดทํารายละเอียดบรรยายลักษณะงาน กําหนดขอบเขตความสัมพันธ์ พร้ อมทังความ
้
รับผิดชอบและอํานาจหน้ าที่
4. กําหนดคุณสมบัตขิ องตําแหน่งและคุณสมบัตขิ องบุคคลสําหรับตําแหน่งต่าง ๆ
รูปแบบการจัดโครงสร้ างองค์การอาจแบ่งเป็ นแบบใหญ่ ๆ ได้ 2 รู ปแบบ คือ โครงสร้ าง
องค์การที่เป็ นทางการ และโครงสร้ างองค์การที่ไม่เป็ นทางการซึง่ โครงสร้ างองค์การที่เป็ นทางการ
จะมีลกั ษณะที่มีลําดับขันการบั
้
งคับบัญชา กําหนดตําแหน่งหน้ าที่ มีการแบ่งจัดส่วนงานซึง่ จะทํา
ให้ บคุ ลากรมีความรู้ ความชํานาญเพิ่มขึ ้น 80 มีการพิจารณาผลงานตามความสามารถ รู ปแบบการ
จัดโครงสร้ างองค์การแบ่งได้ ดังนี 81้
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1. การจัดโครงสร้ างองค์การแบบแบ่งแยกตามหน้ าที่ (functional structure) โครงสร้ าง
ที่จดั ขึ ้นจะมีการจัดแบ่งสายงาน โดยถือเอาประเภทของงานหรื อหน้ าที่ในการทํางานต่าง ๆ เป็ นหลัก
2. การจัดโครงสร้ างองค์การแบบแบ่งส่วนงานออกเป็ นหน่วยงาน (divisional structure)
ในการจัดองค์การประเภทนี ้ อาจแบ่งออกโดยยึดถือหลักเกณฑ์ที่แตกต่างกันแต่ที่นิยมกันมากคือ
การจัดแบ่งออกตามผลิตภัณฑ์และการจัดแบ่งออกตามพื ้นที่
3. การจัดโครงสร้ างแบบผสม มักเป็ นโครงสร้ างขององค์การที่จดั แบ่งขึ ้นโดยคํานึงถึง
ประโยชน์ที่ได้ รับขององค์การเป็ นหลัก การจัดกลุม่ กิจกรรมหรื อการจัดแผนกงานในระดับต่าง ๆ จะ
ไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวขึ ้นกับความเหมาะสมกับบริ บทขององค์การ การจัดโครงสร้ างแบบผสมอาจ
ใช้ หลักเกณฑ์ของการแบ่งตามหน้ าที่ แบ่งตามผลผลิต พื ้นที่ผสมกันในแต่ละระดับขันได้
้
4. การจัดโครงสร้ างองค์การแบบ matrix เป็ นการจัดองค์การที่พยายามรักษาสมดุล
ระหว่างหน้ าที่และฝ่ ายผลิตให้ พอเหมาะกัน ลักษณะที่สําคัญคือการให้ อํานาจสองตําแหน่งหน้ าที่
แทนที่จะเป็ นเพียงตําแหน่งเดียว ซึง่ มักจะไม่คอ่ ยพบ แต่มกั นําไปใช้ กบั องค์การที่มีขนาดใหญ่
5. การจัดโครงสร้ างองค์การแบบสายงานหลักและสายงานให้ คําปรึกษา (line and staff
organization) เป็ นการจัดองค์การในปั จจุบนั ที่ประกอบด้ วยบุคคลสองกลุม่ คือกลุม่ ผู้ปฏิบตั ิงาน
หลัก มีสายบังคับบัญชา มีอํานาจหน้ าที่และอีกกลุม่ เป็ นที่ปรึกษา มีหน้ าที่ให้ คําแนะนํา
ดังนันจากทรรศนะของนั
้
กวิชาการสามารถสรุ ปได้ ว่า การจัดองค์การมีความสําคัญและเป็ น
ปั จจัยหนึ่ งที่ ส่ งผลต่ อประสิ ทธิ ผลองค์ การเนื่ องจากการจัดองค์ การที่ ดี จะก่ อให้ เกิ ดผลดี ต่ อการ
ปฏิบตั ิงาน ทําให้ เห็นความสัมพันธ์ ระหว่างหน่วยงานหรื อส่วนต่าง ๆ ในองค์การ สะดวกในการนิเทศ
ติดตาม ประเมินผล ทําให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิงานเกิดความชัดเจนในบทบาทและหน้ าที่ของตน ดังนันการจั
้
ด
องค์การจึงเป็ นการจัดรูปโครงสร้ าง หรื อเค้ าโครงของการบริหาร โดยกําหนดหน่วยงานย่อย หรื อตําแหน่ง
ต่าง ๆ ของโรงเรี ยนให้ ชดั เจน พร้ อมด้ วยกําหนดลักษณะและวิธีการติดต่องานที่สมั พันธ์ กนั ตามลําดับ
ขันแห่
้ งอํานาจหน้ าที่สงู ตํ่า ลดหลัน่ ลงไป
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การพัฒนาองค์ การ
การพัฒนาองค์การ (organization development) เป็ นกระบวนการที่มีมานานควบคูก่ บั
องค์การตังแต่
้ แรก มีนกั วิชาการหลายท่านที่กล่าวถึงการพัฒนาองค์การที่แตกต่างกันไป ทังนี
้ ้
ขึ ้นอยู่กบั จุดมุ่งหมายของการพัฒนาองค์การ แล้ วแต่ว่าท่านเหล่านันจะมุ
้
่งเน้ นใช้ ประโยชน์จาก
การพัฒนาองค์การในแง่มมุ ใด ดังที่ ริ ชาร์ ด เบคเฮิร์ด (Richard Beckhard) เป็ นนักพัฒนา
องค์การที่มีชื่อเสียงของสหรัฐอเมริ กา ได้ กล่าวไว้ ว่า การพัฒนาองค์การเป็ นความพยายามใน
การเปลี่ยนแปลงอย่างมีแผนที่ม่งุ เปลี่ยนแปลงองค์การทังระบบ
้
โดยเริ่ มดําเนินการจากผู้บริ หาร
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ระดับสูงลงมา เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิผลและความเจริ ญเติบโตให้ กบั องค์การตามความรู้ ที่ได้ รับจาก
พฤติกรรมศาสตร์ 82 ส่วน เบนนิส (Bennis) ซึ่งกล่าวว่า การพัฒนาองค์การว่า เป็ นการตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลงและยุทธศาสตร์ ของการศึกษาที่สลับซับซ้ อนที่ม่งุ ใช้ การเปลี่ยนแปลงความเชื่อ
ทัศนคติ ค่านิยมตลอดจนโครงสร้ างขององค์การเพื่อช่วยให้ องค์การสามารถปรับตัวให้ สอดคล้ อง
กับวิทยาการสมัยใหม่ การตลาดและสิ่งท้ าทายใหม่ ๆ อีกทัง้ ยังรวมถึงการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
ภายในองค์การที่เกิดขึ ้นอย่างรวดเร็ ว 83 สอดคล้ องกับแมคกิล (McGill) อธิบายว่าการพัฒนา
องค์การเป็ นกระบวนการวางแผนที่มงุ่ จะพัฒนาความสามารถขององค์การ เพื่อให้ องค์การสามารถ
บรรลุและธํ ารงไว้ ซึ่งระดับการปฏิบัติงานที่พอใจที่สุด ซึ่งสามารถวัดได้ ในแง่ของประสิทธิ ภาพ
ประสิทธิผลและความเจริ ญเติบโตขององค์การ 84 นอกจากนี ้ อรุ ณ รักธรรม ได้ กล่าวถึง การพัฒนา
องค์การไว้ เป็ นข้ อ ๆ ดังนี 85้
1. เป็ นความพยายามในการเปลี่ยนแปลงองค์การอย่างมีแผนล่วงหน้ า
2. เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับระบบทุกระบบที่ประกอบกันขึ ้นเป็ นองค์การ
3. โดยอาศัยข้ อมูลของความรู้จากพฤติกรรมศาสตร์ เข้ ามาสอดแทรกในกระบวนการ
ต่าง ๆ ขององค์การที่เกี่ยวข้ องกับการเปลีย่ นแปลง
4. วัตถุประสงค์เพื่อความเจริ ญก้ าวหน้ าของส่วนต่าง ๆ ภายในองค์การ
5. เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพประสิทธิผลตลอดจนความสามารถในการปรับตัวของ
องค์การให้ เข้ ากันได้ กบั สภาพแวดล้ อมภายนอกที่เปลี่ยนแปลง
จากทรรศนะของวิชาการสามารถสรุปได้ วา่ การพัฒนาองค์การเป็ นกระบวนการวางแผน
เพื่อเปลี่ยนแปลงองค์การทังระบบเพื
้
่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิ ผลขององค์การ โดยใช้ พื ้นฐาน
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แนวคิดและเทคนิคทางด้ านพฤติกรรมศาสตร์ เป็ นเครื่ องมือในการพัฒนา แต่ทัง้ นี ก้ ารพัฒนา
องค์การจะประสบความสําเร็ จได้ จะต้ องได้ รับความร่วมมือของทุกคนในองค์การ
นอกจากนี ้นักวิชาการได้ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการพัฒนาองค์การไว้ อาทิ สุนนั ทา
เลาหนันทน์ ได้ สรุปวัตถุประสงค์ของการพัฒนาองค์การไว้ ดังนี 86้
1. เพื่อพัฒนาการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงองค์การให้ ทนั สมัย ให้ องค์การมีระบบที่
สามารถยืดหยุน่ ปรับให้ เหมาะสมกับสภาพงานในทุกลักษณะ และหลุดพ้ นจากระเบียบปฏิบตั ิตา่ ง ๆ
ซึง่ เป็ นอุปสรรคต่อการตัดสินใจที่ดี มุง่ ส่งเสริมให้ องค์การปฏิบตั งิ านโดยยึดแนวคิดที่ว่า รู ปแบบเกิดที
หลังหน้ าที่ (forms follow functions) แทนที่จะทํางานในลักษณะ หน้ าที่มาทีหลังรู ปแบบ (functions
follow forms) ซึง่ หมายถึงรูปแบบทางด้ านโครงสร้ างของการทํางานจะขึ ้นอยู่กบั หน้ าที่ เมื่อมีหน้ าที่
แตกต่างกัน รูปแบบจึงอาจแตกต่างกันและรูปแบบจะต้ องเกิดขึ ้นภายหลังที่ต้องมีหน้ าที่กระทํา
2. เพื่อเพิ่มการทํางานให้ มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยส่งเสริ มให้ มีการรวมพลัง (high
collaboration) คิดค้ นเทคนิคกลไกในการปรับปรุ งองค์การอย่างต่อเนื่อง โดยการวางกฎ ระเบียบ
ในการวิเคราะห์การทํางาน การจัดสรรทรัพยากรตลอดจนสร้ างวิธีการที่จะป้อนข้ อมูลย้ อนกลับใน
ขณะที่องค์การและหน่วยต่าง ๆ กําลังปฏิบตั งิ าน
3. เพื่อมุง่ ช่วยองค์การให้ สามารถตังเป
้ ้ าหมายในการปฏิบตั งิ านไว้ สงู และบรรลุ
เป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ นนได้
ั ้ อย่างดีที่สดุ ตามมาตรฐาน
4. เพื่อส่งเสริ มให้ มีทศั นคติแบบร่วมมือร่วมใจต่อการแก้ ไขปั ญหาต่าง ๆ ขององค์การ ร่ วมกัน
ในขณะเดียวกันมุง่ ลดทัศนคติแบบแข่งขันชิงดีชิงเด่นในระหว่างหน่วยงานที่ต้องพึง่ พาอาศัยกัน
5. เพื่อประสานเป้าหมายส่วนบุคคลและเป้าหมายขององค์การเข้ าด้ วยกัน โดยส่งเสริม
ให้ บุคคลในทุกระดับชัน้ ขององค์ การได้ วางแผนปฏิบตั ิงานโดยมุ่งยึดถื อเอาเป้าหมายหลักหรื อ
วัตถุประสงค์รวมขององค์การเป็ นแนวทาง
6. เพื่อเพิ่มสัมพันธภาพให้ ดียิ่งขึ ้นระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์การ รวมตลอด
ถึงระหว่างผู้บงั คับบัญชากับผู้ใต้ บงั คับบัญชาในทุก ๆ ระดับชันขององค์
้
การด้ วย
7. เพื่อขจัดอุปสรรคข้ อขัดแย้ งเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารข้ อความระหว่างบุคคลและกลุม่
ทังในแนวราบและแนวดิ
้
ง่
8. เพื่อมุง่ ช่วยให้ บคุ คลในองค์การเผชิญหน้ าและแก้ ปัญหาความขัดแย้ งในทาง
สร้ างสรรค์โดยยึดถือว่าความขัดแย้ งเป็ นสิง่ ธรรมดาที่องค์การจะหลีกเลี่ยงไม่ได้
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สุนนั ทา เลาหนันทน์, การพัฒนาองค์ การ, พิมพ์ครัง้ ที่ 3 (กรุงเทพฯ : ดี.ดี. บุ๊คสโตร์ ,
2544), 57 - 58.
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9. เพื่อนําองค์การไปสูก่ ารจัดองค์การที่มีการตัดสินใจที่มีพื ้นฐานมาจากฐานข้ อมูล
(data base) มากกว่าคํานึงถึงอํานาจตามบทบาทในตําแหน่ง
10. เพื่อมุง่ เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมที่ล้าสมัยและเป็ นตัวถ่วงความเจริ ญขององค์การ ให้
เป็ นแรงผลักดันหรื อตัวเสริ มสร้ างวิธีการแก้ ปัญหาที่ดี
นอกจากนี ้ เชอร์ เมอร์ ฮอร์ น (Schermerhorn) ได้ กล่าวถึงเป้าหมายของการพัฒนาองค์การ
(goals of organization development)ในการพัฒนาองค์การมีเป้าหมายที่สําคัญ ดังนี 87้
1. เป้าหมายด้ านผลลัพธ์ของการพัฒนาองค์การ (outcome goals of OD) ซึง่ มุง่ เน้ น
ความสําเร็ จของงาน
2. เป้าหมายด้ านกระบวนการของการพัฒนาองค์การ (process goals of OD) ซึง่
มุ่งเน้ นวิธีการที่จะทําให้ พนักงานสามารถทํางานร่ วมกันได้ อย่างดี ในเป้าหมายนี ้แสดงให้ เป็ นว่า
การพัฒนาองค์การมีความแตกต่างอย่างมากจากความพยายามโดยทัว่ ไปของการเปลี่ยนแปลง
โดยการวางแผนอย่างเป็ นทางการในองค์การ การพัฒนาองค์การอาจเป็ นรูปแบบหนึง่ ของส่วนเพิ่ม
ในการเปลี่ยนแปลงโดยการวางแผนอย่างเป็ นทางการ โดยคําว่า ส่วนเพิ่ม (plus) หมายถึงการ
เปลี่ยนแปลงที่ประสบความสําเร็ จโดยวิธีการซึง่ สมาชิกในองค์การได้ พฒ
ั นาความสามารถในการ
เปลี่ย นแปลงสิ่ง ใหม่ ๆ (self-renewal) อย่ า งต่อเนื่ อ ง นั่น คือ การพัฒนาองค์ ก ารเป็ นวิธี ก ารที่
พยายามจะเปลี่ยนแปลงให้ บรรลุผลสําเร็ จ ในขณะเดียวกันช่วยทําให้ สมาชิกในองค์การเกิดความ
คล่องตัวและมี ความเชื่ อมั่นเพิ่มมากขึน้ เพื่อที่ จะให้ เกิ ดการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในอนาคต
นอกจากนี ้ การพัฒนาองค์การยังมีลกั ษณะพิเศษคือ ความผูกพันอย่างแน่นแฟ้นในคุณค่าของความ
เป็ นมนุษย์และหลักการที่ถกู กําหนดขึ ้นจากพฤติกรรมศาสตร์ การพัฒนาองค์การได้ สร้ างความผูกพัน
ในการปรั บปรุ งองค์ การโดยมี ความเป็ นอิ สระในทางเลื อกอํ านาจที่ มี ร่ วมกัน และความเชื่ อมั่น
นอกจากนี ้ สิง่ ที่เป็ นข้ อได้ เปรี ยบของการพัฒนาองค์การ คือ ทําให้ ทราบถึงพฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ
จากทรรศนะของนักวิชาการสามารถสรุ ปวัตถุประสงค์ ของการพัฒนาองค์ การนัน้ ได้ ว่า
วัตถุประสงค์ของแต่ละองค์การย่อมมีความแตกต่างกัน แต่อย่างไรก็ตามการพัฒนาองค์การเป็ นการ
เพิ่มประสิทธิผลขององค์การ ความสามารถในการขจัดข้ อขัดแย้ ง ความสามารถในการตัดสินใจ
และการปรับตัวขององค์การ ส่วนในระดับบุคคลากรพัฒนาองค์การเพิ่มการรับรู้ ต่อกัน การมีส่วนร่ วม
และรวมพลังกันปฏิบตั ิงานมากขึ ้น และเป็ นการประสานความร่ วมมือระหว่างบุคคลและองค์การเข้ า
ด้ วยกัน
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Schermerhorn, อ้ างถึงใน ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, ทฤษฎีองค์ การ
(กรุงเทพฯ : บริษัท ธรรมสาร จํากัด, 2545), 217 - 218.
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กระบวนการพัฒนาองค์ การ
กระบวนการพัฒนาองค์การ เป็ นขัน้ ตอนในการดําเนินการเพื่อการเปลี่ยนแปลงของ
องค์การอันเกิดจากการวางแผนอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง ทําให้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ขององค์การ ซึ่งนักพัฒนาองค์การได้ นําเสนอไว้ หลายรู ปแบบ ดังที่ คีธ เดวิส และ จอห์ น ดับบลิว
นิวสตรอม (Knith Davis and John W.Newstrom) ได้ เน้ นการสร้ างทีมงานในการพัฒนาองค์การ
โดยแบ่งออกเป็ น 7 ขันตอน
้
ดังนี 88้
ขันตอนที
้
่ 1 การวินิจฉัยเบื ้องต้ น
ขันตอนที
้
่ 2 การรวบรวมข้ อมูล
ขันตอนที
้
่ 3 การตรวจสอบข้ อมูล
ขันตอนที
้
่ 4 การวางแผน
ขันตอนที
้
่ 5 การสร้ างทีมงาน
ขันตอนที
้
่ 6 การสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างกลุม่
ขันตอนที
้
่ 7 การประเมินความสัมพันธ์ระหว่างกลุม่
นอกจากนี ้ นริ น ทร์ แจ่ ม จํ า รั ส ได้ ก ล่า วโดยสรุ ป เกี่ ย วกับ การพัฒ นาองค์ ก ารไว้ 6
ขันตอน
้
ดังนี 89้
ขันตอนที
้
่ 1 ความจําเป็ นในการพัฒนาองค์การ เมื่อองค์การเกิดปั ญหาขึ ้นอาการของ
องค์การจะไม่สขุ สมบูรณ์ บรรยากาศความขัดแย้ งเกิดขึ ้นอาจจะเป็ นปั ญหาของคนหรื อกลุ่มหรื อ
องค์การเองจะนําไปสู่สขุ ภาพขององค์การที่ควรได้ รับการเยียวยารักษา ดังนันจึ
้ งเกิดความจําเป็ น
ในการพัฒนาองค์การเกิดขึ ้น
ขันตอนที
้
่ 2 การยอมรับและพัฒนาองค์การ เมื่อเกิดปั ญหาขึ ้นทุกคนทุกกลุ่มทุกระดับใน
องค์การ จะต้ องเกิดเห็นพ้ องกันในปั ญหานันและมี
้
ความต้ องการที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลง จึงต้ อง
อาศัยความร่วมมือจากผู้นําการเปลี่ยนแปลง โดยอาจจะมีที่ปรึกษา (consultant)
ขันตอนที
้
่ 3 การรวบรวมข้ อมูลและวินิจฉัยปั ญหา เป็ นการเก็บข้ อมูลเพื่อนํามาพิจารณา
ประกอบการวินิจฉัยปั ญหา นําการตัดสินใจมาดําเนินการพัฒนาองค์การ ซึง่ อาจจะใช้ เครื่ องมือทัง้
การสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์ การใช้ แบบสอบถามหรื อการประชุมรวบรวมข้ อมูล
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Knith Davis and John W.Newstrom, Human Behavior at work : Organizational
Behavior, 7th ed. (Singapore : Mcgraw-hil Inc,1984), 148.
89
นริ นทร์ แจ่มจํารัส, การพัฒนาองค์ การ, พิมพ์ครัง้ ที่ 4 (กรุงเทพฯ : ศูนย์พฒ
ั นาทุน
มนุษย์, 2549), 65 – 67.
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ขันตอนที
้
่ 4 การวางแผนการเปลี่ยนแปลงองค์การ เมื่อวินิจฉัยปั ญหาแล้ วการดําเนินการ
จะเริ่ มที่วางยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี และสิ่งสอดแทรกเพื่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงตามวัตถุประสงค์
ที่ต้องการ
ขันตอนที
้
่ 5 การดําเนินการเปลี่ยนแปลง เป็ นการดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว้ โดย
การใส่สงิ่ สอดแทรกชนิดต่าง ๆ ที่ได้ เตรี ยมไว้ อย่างดีแล้ วอันเกิดผลการเปลี่ยนแปลงที่ดีตอ่ องค์การ
ขันตอนที
้
่ 6 การประเมินผลการเปลี่ยนแปลง เป็ นการวัดผลความก้ าวหน้ าในการ
ดําเนินการไปสู่เป้าหมายการเปลี่ยนแปลงว่าสําเร็ จตามวัตถุประสงค์หรื อไม่ ซึ่งการประเมินผล
เป็ นการประเมินผลโครงการพัฒนาองค์การว่าได้ เปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้ าง ดีขึ ้นเท่า ใด อย่างไร
ส่วนการติดตามผล เป็ นการติดตามผลในขันตอนต่
้
อไปหลังจากจบสิ ้นโครงการแล้ วว่าได้ มีการ
ดําเนินการตามข้ อตกลงหรื อไม่ อย่างไร เท่าใด
นอกจากนี ้ สมคิด บางโม (2548 ,หน้ า 51-54) ได้ กล่าวถึงกระบวนการพัฒนาองค์การไว้ โดย
สรุป ดังนี ้ การวิเคราะห์ปัญหาขององค์การ การสอดแทรกวิธีการใหม่ ๆ เข้ าไปเพื่อพัฒนาองค์การ และ
การบํารุ งรักษาวิธีการใหม่ ๆ นันให้
้ คงอยู่ตลอดไป จุดเริ่ มต้ นของการพัฒนาองค์การอยู่ที่ฝ่ายบริ หาร
จะต้ องยอมรับปั ญหาที่เกิดขึ ้น และจะต้ องใช้ ที่ปรึ กษาด้ านการพัฒนาองค์การเพื่อทําการวิเคราะห์
ปั ญหาต่าง ๆ ที่ปรึ กษาจะพิจารณารายงานทางด้ านบริ การต่าง ๆ และใช้ เทคนิคเฉพาะอย่างทางด้ าน
พฤติกรรมศาสตร์ เช่น การสัมภาษณ์ การสํารวจโดยใช้ แบบสอบถาม และการประชุมปรึ กษาหารื อ
เป็ นต้ น เมื่อที่ปรึกษาด้ านการพัฒนาองค์การและสมาชิกองค์การได้ วิเคราะห์ปัญหาแล้ วการปรับปรุ ง
พัฒนาจะตามมา ที่ปรึกษาและสมาชิกขององค์การจะนําการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ มาใช้ โดยที่ปรึกษาจะ
ให้ การช่วยเหลือตลอดเวลา หลังมีการพัฒนาแล้ วที่ปรึ กษาจะต้ องทําให้ เกิดความแน่ใจว่าองค์การจะ
ไม่กลับไปอยู่ในสภาพเดิมอีก โดยจะให้ ความสําคัญกับการรั กษาไว้ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี ท้ ี่
ปรึกษาอาจจะพบปะเป็ นระยะกับกลุม่ งานพิเศษที่ตงขึ
ั ้ ้น และช่วยเหลือในการแก้ ไขความยุ่งยากต่าง ๆ
ที่เกิดขึ ้นอันอาจเป็ นอุปสรรคต่อความมีประสิทธิภาพขององค์การ90
จากทรรศนะของนักวิชาการสามารถสรุ ปได้ ว่ากระบวนการพัฒนาองค์การ เป็ นขันตอน
้
ในการดําเนินการคือ ต้ องมีปัญหาและรวบรวมข้ อมูล วิเคราะห์ วางแผนเพื่อพัฒนาองค์การ
และประมินผล โดยกระบวนการพัฒนาองค์การนันเพื
้ ่อการเปลี่ยนแปลงขององค์การอันเกิดจาก
การวางแผนอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง เพื่อก่อให้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การ
4
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สมคิด บางโม, องค์ การและการจัดการ (กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2548) , 51 - 54.
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ลักษณะขององค์ การที่ประสบความสําเร็จ
องค์การที่ประสบความสําเร็จนันย่
้ อมมีลกั ษณะที่โดดเด่นจากองค์การโดยทัว่ ๆ ไป ดังที่
คอตเลอร์ (Kotler) ได้ เสนอแนวคิดว่าองค์การที่จะประสบความสําเร็ จในศตวรรษที่ 21 ได้ นนั ้
จําเป็ นต้ องมีลกั ษณะสําคัญ 7 ประการ ดังนี 91้
1. มีความตื่นตัวอยูต่ ลอดเวลา หลักการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่ทําให้ เกิดความสําเร็จ
จะต้ องอยูบ่ นพื ้นฐานความพึงพอใจของลูกค้ า พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ ต้ องอาศัยกระบวนการ
แปลงสภาพอย่างฉับพลัน (transformation process) ในศตวรรษที่ 21 มีแนวโน้ มจะมุ่งการพัฒนา
ระบบที่ก่อให้ เกิดวัฒนธรรมองค์การ (corporate culture) ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ ้น และการสร้ างบรรทัด
ฐานที่ให้ บุคคลได้ มีการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง โดยมุ่งการเปลี่ยนแปลงวิธีการลงโทษและ
การประเมินผลคนที่ เสนอความคิดที่ ผิดพลาด ลดการสนทนาที่ไม่ซื่อตรงโดยปกติจะมุ่งที่ การ
เปลี่ยนแปลงทุกระดับขององค์การ การมุง่ ติดต่อสื่อสารทังภายในและภายนอกองค์
้
การที่ก่อให้ เกิด
การย้ อนกลับอย่างรวดเร็ วเพื่อสนับสนุนให้ องค์การได้ มีการเปลี่ยนแปลงที่ง่ายและสามารถบริ หาร
จัดการให้ สอดคล้ องกับสภาพแวดล้ อมเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
2. มีการทํางานเป็ นทีมของผู้บริ หารระดับสูง องค์การทุกแห่งจําเป็ นต้ องมีผ้ บู ริ หารที่ยดึ
หลักการทํางานเป็ นทีม ดังนันที
้ มงานจึงเป็ นสิง่ จําเป็ นในการแปลงรูปองค์การเป็ นระยะ
3. มีบุคคลที่สามารถสร้ างสรรค์และสามารถสื่อสารวิสยั ทัศน์ ในศตวรรษที่ 21 องค์การ
จําเป็ นต้ องมีการสร้ างผู้นําที่มีทกั ษะให้ มากขึ ้น ถ้ าองค์การปราศจากผู้นําที่มีทกั ษะ รวมทังวิ
้ สยั ทัศน์
การสื่อสาร และการมอบอํานาจ ซึง่ เป็ นหัวใจของการเปลี่ยนแปลงแล้ ว การแปรรูปองค์การจะไม่เกิดขึ ้น
หรื อไม่รวดเร็ วพอที่จะตอบสนองความต้ องการและความคาดหวังได้ องค์การในศตวรรษที่ 21 จะมี
ลักษณะพัฒนาความเป็ นผู้นําการพัฒนาความเป็ นผู้นําจะต้ องการองค์การที่มีโครงสร้ างตามแนวนอน
เพื่อให้ เกิดการควบคุมที่น้อยลง และวัฒนธรรมที่เผชิญความเสี่ยงมากขึ ้น พนักงานจําเป็ นต้ องได้ รับ
การสนับสนุนให้ ใช้ ความพยายามในการเป็ นผู้นํ า เพื่ อช่วยให้ องค์ การสามารถปรั บตัวให้ เข้ ากับ
สภาพแวดล้ อมที่เปลี่ยนแปลงและช่วยให้ พนักงานก้ าวหน้ าด้ วยวิธีการลองผิดลองถูก จึงต้ องใช้ การ
สอนงาน การกระตุ้น ให้ ใช้ ความพยายามเป็ นเวลาพันชัว่ โมง เพื่อให้ เกิดความสําเร็ จ
4. มีการมอบอํานาจให้ อย่างกว้ างขวาง องค์การจําเป็ นต้ องมีการมอบอํานาจและความ
รับผิดชอบจากระดับบนสูร่ ะดับล่างให้ แก่พนักงาน เพื่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ ้น
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John P. Kotler, Leading Change (Harvard Business School Press,1996),163 -

42
5. มี ก ารบริ ห ารจัด การโดยมอบหน้ า ที่ ใ ห้ เ พื่ อ ผลการปฏิ บัติ ง านในระยะที่ สัน้ ดี เ ลิ ศ
เนื่องจากองค์การมีการมอบอํานาจไปยังระดับล่างเป็ นอย่างมาก ซึง่ หมายความว่าพนักงานได้ รับ
มอบอํานาจสามารถจัดการกับงานที่เขาได้ รับมอบได้ กล่าวคือ พนักงานจะต้ องได้ รับการฝึ กอบรม
ด้ า นการบริ ห ารจัด การอย่ า งเพี ย งพอ และได้ รั บ การสนับ สนุน ด้ ว ยระบบการบริ ห ารจัด การที่
เหมาะสม ปั จจุบนั นี ้แม้ ว่าพนักงานได้ รับมอบอํานาจทางการบริ หารจัดการ แต่มกั พบว่าพวกเขา
ไม่ได้ รับความรู้ และความช่ ว ยเหลืออื่ น ๆ ที่ พ อเพี ย ง เพราะเขาขาดการฝึ กอบรมและระบบที่
เหมาะสม
6. ตัดการติดต่อภายในระหว่างกันที่ไม่จําเป็ นออก องค์การทุกแห่งจําเป็ นต้ องมีการ
ติดต่อภายในระหว่างกัน ในศตวรรษที่ 21 การติดต่อภายในระหว่างกันจะมีลกั ษณะ
6.1 มีการประสานงานกับหน่วยย่อยอย่างรวดเร็ วและประหยัดเนื่องจากสภาพ
แวดล้ อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
6.2 เป็ นองค์การที่มีความฉับไวมุง่ ความสําคัญของการติดต่อ
6.3 มีโครงสร้ างองค์การที่ไม่ซบั ซ้ อน
6.4 มีกระบวนการปฏิบตั งิ านที่ง่าย
6.5 ได้ รับการส่งเสริมหรื อสนับสนุนในสภาพแวดล้ อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
6.6 มีการตรวจสอบเชื่อมโยงอย่างสมํ่าเสมอและกําจัดสิง่ ที่ไม่ได้ เกี่ยวข้ องออกไป
7. มีวฒ
ั นธรรมขององค์การที่สามารถปรับตัวได้ การสร้ างให้ เกิดวัฒนธรรมองค์การที่มี
การเปลี่ยนแปลง จะช่วยให้ องค์การสามารถปรับตัวให้ เข้ ากับสภาพแวดล้ อมที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ วได้ วัฒนธรรมต่าง ๆ สามารถปรับตัวได้ ง่ายขึ ้นหากปฏิบตั ิ ดังนี ้
7.1 ให้ คณ
ุ ค่าในการปฏิบตั งิ านที่ดีสําหรับผู้ปฏิบตั งิ านทุกคนขององค์การ
7.2 มีการส่งเสริ มการบริ หารจัดการและความเป็ นผู้นําที่มีความสามารถ
7.3 สนับสนุนให้ ผ้ บู ริหารระดับสูงทํางานเป็ นทีม
7.4 ลดขันตอนของกฎเกณฑ์
้
การทํางานหรื อใช้ ระบบราชการตํ่าที่สดุ เท่าที่จะทําได้
ดังนันจากทรรศนะของนั
้
กวิชาการสามารถสรุปได้ วา่ การพัฒนาองค์การเป็ นแนวความคิด
ที่ มี จุ ด มุ่ง หมายเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพขององค์ ก ารให้ ดี ก ว่ า เดิ ม และเพื่ อ ความ
เจริญเติบโตยิ่งขึ ้นขององค์การ การพัฒนาองค์การ เป็ นความพยายามเปลี่ยนแปลงอย่างมีแผนทัว่
ทังองค์
้ การ

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

43
แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพองค์ การ
ความหมายของสุขภาพองค์ การ
สุขภาพองค์การ (organizational health) มีฐานคํามาจากคําว่า สุขภาพ และองค์การ
โดยมีนกั วิชาการให้ ความหมายไว้ ดังนี ้
คําว่า สุขภาพ (health) มีความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.
2542 หมายถึ ง (น.) ภาวะที่ ปราศจากโรคภัยไข้ เจ็ บ 92 และในปี 1948 องค์ การอนามัยโลก (The
World Health Organization :WHO) ได้ บญ
ั ญัติความหมายของคําว่า สุขภาพไว้ ในธรรมนูญของ
องค์การอนามัยโลกไว้ วา่ สุขภาพ หมายถึง ภาวะแห่งความสมบูรณ์ของร่ างกายและจิตใจรวมถึง
การดํารงชีวิตอยูใ่ นสังคมด้ วยดี มิใช่เพียงแต่ปราศโรคภัยไข้ เจ็บและความทุพพลภาพเท่านัน้ 93
ส่วนคําว่าองค์ การนัน้ มีนักวิชาการหลายท่านได้ ให้ ความหมายขององค์การไว้ อย่าง
สอดคล้ องกัน ดังที่ บาร์ นาร์ ด (Barnard) ได้ ให้ ความหมาย องค์การ ไว้ ว่า องค์การเป็ นหน่วย
ทางสังคม (social unit) อย่างหนึ่ง ที่เกิดจากการรวมเอากระบวนการแบบความสัมพันธ์ ของ
สมาชิกในองค์การตังแต่
้ สองคนขึ ้นไปเพื่อดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึง่ ได้ กําหนดและยอมรับ
โดยสังคมอย่างมีระบบ มีแบบแผน มีอาณาเขต มีความสัมพันธ์ เฉพาะตัว และมีกรรมวิธีที่จะสร้ าง
เสริ มทํานุบํารุ งรักษาทรัพยากรบุคคลรวมทังทรั
้ พยากรอื่น ๆ เพื่อให้ สมาชิกในองค์การดําเนินงาน
ให้ บรรลุเป้าหมายได้ 94 ส่วน ไซมอน (Simon) ได้ กล่าวว่า องค์การเป็ นระบบของพฤติกรรมร่ วม
ซึ่งสมาชิกองค์ การต่างมีความคาดหวังในพฤติกรรมของบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้ องกับเป้าหมายหรื อ
วัตถุประสงค์ ขององค์ การ 95 สอดคล้ องกับฟลิปโป (Flippo) ที่ได้ กล่าวไว้ ว่า องค์ การเป็ น
ความสัมพันธ์ระหว่างกันของมนุษย์ในรู ปแบบใดรู ปแบบหนึ่ง ส่วน ร๊ อบบินส์ (Robbins) กล่าวว่า
องค์การเป็ นการประสานงานกันระหว่างส่วนต่าง ๆ ของสังคม ซึ่งจะมีความสัมพันธ์ กันและมี
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ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542
(กรุงเทพฯ : บริ ษัท นานมีบ๊ คุ พลับบริเคชัน่ จํากัด, 2546), 1201.
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พัฒน์ สุจํานงค์, สุขศึกษา (กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์ , 2522), 2.
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Chester. I. Banard, The Function of the Executive (Cambrige : Harward
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อาณาเขตที่แน่นอน และความสัมพันธ์ เหล่านัน้ นําไปสู่การบรรลุเป้าหมายร่ วมกัน 96 นอกจากนี ้
ฮอลล์ (Hall) ได้ กล่าวว่า องค์การเป็ นความสัมพันธ์และการประสานงานระหว่างสมาชิก องค์การ
มีอาณาเขตเป็ นของตนเอง มีระเบียบกฎเกณฑ์ มีการกํ าหนดโครงสร้ างอํานาจ มีระบบการ
ติดต่อสื่อสาร และมีการดําเนินการที่ตอ่ เนื่อง เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 97
เมื่ อ นํ า คํ า ทัง้ 2 มารวมกัน เป็ นคํ า ใหม่ คื อ คํ า ว่า สุข ภาพองค์ ก าร (organizational
health) ซึง่ หมายถึง ภาวะแห่งความสมบูรณ์ขององค์การที่สามารถคงอยู่ในสังคมได้ ด้วยดี หาก
เปรี ยบองค์การเป็ นสิง่ มีชีวิต องค์การจะมีการเกิด การเจริ ญเติบโต การเสื่อม และการตายได้ ใน
ที่สดุ ซึง่ คล้ ายกับชีวิตมนุษย์ การที่มนุษย์จะดํารงชีวิตอยูไ่ ด้ จําเป็ นต้ องอาศัยปั จจัยต่างๆ มาหล่อ
เลี ้ยง เช่น อาหาร อากาศ เครื่ องนุ่งห่ม และยารักษาโรค ซึง่ ปั จจัยดังกล่าวเป็ นตัวป้อน (inputs)
ที่เข้ าไปในร่างกาย เพื่อทําให้ เกิดกระบวนการ (process) ในการทํางานของอวัยวะต่างๆ อย่างเป็ น
ระบบ เช่น ระบบหายใจ ระบบหมุนเวียนโลหิต ระบบย่อยอาหาร ตลอดจนระบบขับถ่าย หาก
อวัยวะดังกล่า วทํ างานได้ อย่างมี ประสิทธิ ภาพ จะทํ า ให้ ระบบต่างๆ สามารถทํ างานได้ อย่า ง
สอดคล้ องและประสานสัมพันธ์ กันดี ก่อให้ เกิ ดผลผลิต (outputs) ที่ ดี คือ ความสมบูรณ์ ของ
ร่ า งกายและจิ ต ใจ รวมถึ ง การดํ า รงชี วิ ต โดยปราศจากโรคภัย ไข้ เ จ็ บ เมื่ อ อุป มาให้ อ งค์ ก าร
เปรี ยบเสมื อนร่ า งกายของมนุ ษย์ เช่ นกั น ระบบดัง กล่ า ว ได้ แก่ ระบบโครงสร้ าง (structural
subsystem) ระบบเทคโนโลยี (technology subsystem) ระบบงาน (task subsystem) และระบบ
คน (People Subsystem) ในแต่ละระบบมีองค์ประกอบภายในหน้ าที่เป็ นกลไกของการทํางาน 98
เช่นเดียวกับการทํางานของอวัยวะต่างๆ ของร่ างกาย หากองค์ประกอบแต่ละส่วนทํางานได้ ดี
จะทํ า ให้ ระบบสามารถประสานสัม พัน ธ์ กั น ได้ องค์ ก ารสามารถตอบต่ อ เป้ าหมาย และ
วัตถุประสงค์ได้ สําเร็ จ แต่หากองค์ประกอบใดไม่สามารถทํางานหรื อเสื่อมสมรรถภาพไป เป็ นผล
ให้ ระบบขาดความคล่องตัวในการประสานการทํางานร่ วมกัน 99 ด้ วยเหตุนีเ้ ององค์การจะพบ
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Sthephen P. Robbins, Organization Theory : Structure Designs and
Application, 3rd ed. (Englewood Cliffs New Jersey : Prentice – Hall Inc., 1990), 4.
97
Richard H. Hall, Organization Structures Processes and Outcomes, 6th
ed. (Englewood Cliffs New Jersey : Prentice – Hall Inc., 1996), 30.
98
Paul Hersey and K. H. Blanchard, Management of Organizational Behavior :
Utilizing Human Resources (Englewood Cliff, New Jersey : Prentice-Hall, 1993), 9 -10.
99
R. G. Owens, Organizational Behavior in Education, 4th ed. (Englewood Cliff,
New Jersey : Prentice – Hall, 1991), 220.
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ปั ญหาในการปฏิบตั ิงาน มีสภาพการณ์ของความไม่สมบูรณ์เกิดขึ ้น ทําให้ องค์การไม่สามารถคง
อยูไ่ ด้ และในที่สดุ องค์การนันเสื
้ ่อมและตายไป เช่นเดียวกับชีวิตของมนุษย์ จากการนําคําทังสอง
้
มารวมกันเป็ นคําใหม่ คือ สุขภาพองค์การ ซึง่ อาจทําให้ เข้ าใจว่าเป็ นภาวะแห่งความสมบูรณ์ของ
องค์การที่สามารถดํารงอยูใ่ นสังคมได้ เป็ นอย่างดีมีประสิทธิภาพ
จากการศึกษาพบว่า สุขภาพองค์การ (organization health) เป็ นคําศัพท์ที่ มายส์
(Miles) นักวิเคราะห์องค์การในยุคพฤติกรรมศาสตร์ บญ
ั ญัติขึ ้นใช้ โดยทําการศึกษาจากแนวคิด
และทฤษฎีทงทางวิ
ั้
ทยาศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์ สุขภาพองค์การตามแนวนิดของมายส์
(Miles) หมายถึง การศึกษาองค์การเพื่อให้ เกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงอย่างมีแผน โดยให้
ความสําคัญเร่งด่วนไปที่การพิจารณาขอบเขตอย่างกว้ าง ๆ ของกิจกรรมต่าง ๆ ที่กระทําร่ วมกันใน
องค์การด้ วยการอาศัยการศึกษาค้ นคว้ าวิจยั เพื่อให้ ได้ ข้อมูลอย่างมีความหมายเกี่ยวกับความ
พยายามหาแนวทางที่จะปรับปรุงองค์การให้ เป็ นสถานที่น่าอยู่ น่าทํางานและน่าเรี ยนรู้ หรื ออย่าง
น้ อยที่สดุ ในวันหนึง่ ๆ ได้ มีการดําเนินการในส่วนต่าง ๆ ขององค์การอย่างเป็ นระบบ ส่วน คาเมรอน
(Cameron) ได้ ให้ ความหมายสุขภาพองค์การว่า หมายถึง ชื่อเสียง ค่าของสถาบัน กระบวนการ
บริ หารที่ราบรื่ น ไม่มีความตึงเครี ยด และหมายถึงความมัน่ คงของสถาบันด้ วย 100 ส่วน ดิไวฟ์ดิ
(Dwividi) ได้ เสนอความเห็นไว้ ในทํานองเดียวกันว่า สุขภาพขององค์การและประสิทธิ ผลของ
องค์การมีความคล้ ายคลึงกัน การที่องค์การมีสขุ ภาพดีหรื อไม่ดี จะสัมพันธ์ กบั ประสิทธิผลของ
องค์การ 101 นอกจากนี ้ฮอย และฟอร์ ซิส (Hoy and Forsyth) ได้ ให้ ความหมายของสุขภาพ
องค์การไว้ ว่า เป็ นสภาวะการปฏิบตั ิงานในองค์การตามภารกิจและการได้ ตอบสนองการกระทํา
ตามหน้ าที่ที่สําคัญของระบบสังคมด้ านการปรับตัว การทําให้ บรรลุเป้าหมาย การบูรณาการ
และการรั กษาระเบียบแบบแผนขององค์ การ ทํ าให้ องค์ การมีความพร้ อมที่ จะคงอยู่ท่ามกลาง
สภาพแวดล้ อมและสภาวการณ์ตา่ งๆ ในระบบสังคมได้ อย่างเหมาะสม และมีโอกาสที่จะปรับปรุง
หรื อเปลี่ยนแปลงให้ องค์การมีพฒ
ั นาการก้ าวหน้ าได้ อย่างต่อเนื่องเป็ นระยะเวลานาน 102 ต่อมาใน
ระยะหลังนีค้ วามหมายของ สุขภาพองค์การ ได้ ถูกกําหนดขึน้ ใหม่ในระยะหลังโดยการศึกษา
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K. Cameron, “Measuring Organization Effectiveness in Institutions of
higher Education,” Administrative Science Quarterly. 23, 4 (December 1978) : 614.
101
R.S. Dwividi, Dynamics of Human Behavior at Work (Cateutta : Oxford
and IBH Publishing,1981), 471 – 472.
102
Hoy and Forsyth, Effective Supervision : Theory into Practice (New York :
Random House,1986), 156.
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ค้ นคว้ าวิจยั ของนักวิชาการทางการบริ หารการศึกษาคือ ฮอยและเฟลด์แมน (Hoy and Feldman)
ซึง่ ให้ ความหมายของ สุขภาพองค์การ ว่าหมายถึง สภาวะการปฏิบตั ิงานในองค์การตามภารกิจ
และการได้ ตอบสนองการกระทําตามหน้ าที่สําคัญของระบบสังคมด้ านการปรับตัว การทําให้
บรรลุเป้าหมาย การบูรณาการ และการรักษาระเบียบแบบแผนขององค์การ ทําให้ องค์การมี
ความพร้ อมที่ จ ะคงอยู่ท่ า มกลางสิ่ง แวดล้ อ มและสภาวการณ์ ต่า งๆ ในระบบสัง คมได้ อ ย่า ง
เหมาะสมและมีโอกาสที่จะปรับปรุ งหรื อเปลี่ยนแปลงให้ องค์การมีการพัฒนาก้ าวหน้ าได้ อย่าง
ต่อเนื่องเป็ นระยะเวลานาน 103 ต่อมา ไลเด็นและคิงแอล (Lyden and Klingele) ได้ ศกึ ษาแล้ วให้
ความหมายสุขภาพองค์การว่า เป็ นแนวคิดใหม่ที่กล่าวถึงความสามารถขององค์การในการทํา
หน้ าที่อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงความสามารถขององค์การในเติบโตและพัฒนาไปพร้ อม ๆ กัน104
หลังจากที่ได้ ทําการศึกษาเพิ่มเติม ฮอย และคณะ (Hoy and Others) ได้ ให้ ทรรศนะเพิ่มเติมว่า
สุขภาพองค์การ หมายถึง สภาวะการปฏิบตั ิงานในองค์การตามภารกิจและการได้ ตอบสนองการ
กระทําตามหน้ าที่ของระบบสังคมมีการปรับตัวทําให้ บรรลุเป้าหมาย เกิดการบูรณาการและ
ระเบียบแบบแผนในองค์ การทํ าให้ องค์ การมี ความพร้ อมที่ จะคงอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้ อมและ
สภาวะต่าง ๆ ในสังคมได้ อย่างเหมาะสม และสามารถพัฒนาได้ อย่างต่อเนื่องเป็ นระยะ
เวลานาน 105
นอกจากนันยั
้ งมีนกั วิชาการอีกหลายท่านที่ได้ กล่าวถึงความสําคัญของสุขภาพองค์การไว้
อาทิ อาร์ จิรีส (Argyris) ได้ ยืนยันว่าในสภาพการณ์ ที่มีการรวมตัวกัน มีข้อจํากัดของผลผลิต มี
การแข่งขัน และพนักงานไม่สนใจทํางาน พนักงานมีพฤติกรรมผลักดันความต้ องการของตนเหนือ
เป้าหมายขององค์การเป็ นกลุม่ อาการที่แสดงว่า องค์การมีสขุ ภาพไม่ดี 106 ส่วนองค์การที่มีปัญหา
เกี่ ยวกับสัมพันธภาพของสมาชิ กในองค์ การและองค์ การที่ ผ้ ูบริ หารไม่เข้ าใจเจตคติ ความรู้ สึก
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Wayne K.Hoy and J. A. Feldman, “Organizational Health : The Concept
and its Measure,” Journal of Research and Development in Education. (n.p., n.d.)
104
A. Lyden Julie and E. Klingele William, “Supervising Organizational Health,”
Supervision. 61, 2 (2000) : 3.
105
Hoy and Others, “Organization Climate and Student Achievement Journal
of School Leadership,” Abstract from the ERIC Database. 21, September (2002) : 67-68.
106
Chris Argyris, Integrating the Individual and the Organization (New
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ความคิ ด ของลูก น้ อ ง จะเป็ นองค์ ก ารที่ อ ยู่ใ นภาวะอัน ตรายต่อ สุข ภาพองค์ ก าร 107 ซึ่ง ฮอย
และฟอร์ ซิส (Hoy and Forsyth) ยังได้ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า สุขภาพองค์การยังเป็ นตัวบ่งชี ้อย่าง
หนึ่งของความสําเร็ จหรื อประสิทธิ ผลขององค์ การ องค์ ก ารใดมีสุขภาพดีจะทํ า ให้ ก ารบริ หาร
องค์การนันมี
้ ประสิทธิผล ในทางตรงข้ ามถ้ าองค์การใดสุขภาพไม่ดีจะทําให้ การบริ หารองค์การนัน้
ไม่มีประสิทธิผล 108 นอกจากนัน้ ริ ชาร์ ด (Richard) ซึง่ กล่าวไว้ ว่า สุขภาพองค์การที่สมบูรณ์จะ
สามารถอธิบายถึงองค์การที่มีการเรี ยนรู้ และการเปลี่ยนแปลงก้ าวหน้ าทันสถานการณ์ โดยมีการจัด
โครงสร้ างอย่างเป็ นระบบ มีการบริ หารความเสี่ยงที่ดี มีวิสยั ทัศน์ คือ มีเป้าหมาย มีการทํางานเป็ นทีม
มีการสื่อสารระบบเปิ ด มีระบบการให้ รางวัลที่ดี มีสมั พันธภาพที่ดีกบั สังคม109 ซึง่ สอดคล้ องกับ
แนวคิดของ เบนนิส (Bennes) ที่กล่าวว่า องค์การที่มีสุขภาพดีจะต้ องมีความสามารถในการ
ปรั บตัว (adaptability) ตระหนักในเอกลักษณ์ ของตน (sense of identity) และต้ องมี
ความสามารถในการทดสอบสภาพความเป็ นจริ งในสังคม (capacity to test reality) 110
นอกจากนี ้ ซึง่ ควิกและควิก (Quick and Quick) ได้ นําแนวคิดของ มอทท์ (Mott) มาเป็ นตัว
จํ า แนกว่ า องค์ ก ารที่ มี สุ ข ภาพดี ต้ องมี ค วามสามารถในการปรั บ ตั ว มี ก ารยื ด หยุ่ น มี
ความสามารถในการผลิต และถ้ าองค์การมีสขุ ภาพไม่ดีจะมีภาวะเสี่ยงต่อประสิทธิผลในระยะยาว
และการอยูร่ อดขององค์การ ทังนี
้ ้นักวิชาการส่วนใหญ่เรี ยกองค์การเหล่านี ้ว่า เป็ นองค์การที่ขาด
ประสิทธิผลเป็ นองค์การที่มีสขุ ภาพไม่ดี
สําหรับการศึกษาสุขภาพองค์การของโรงเรี ยนในทรรศนะของ มายส์ (Miles) ที่กล่าวว่า
เป็ นการศึกษาความสามารถของระบบภายในโรงเรี ยน ซึง่ ไม่เพียงแต่จะทําหน้ าที่ตา่ งๆ ได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพเท่านัน้ แต่ยงั สามารถที่จะพัฒนาให้ ก้าวหน้ าต่อไปได้ เพื่อให้ การกระทําตามหน้ าที่
ของระบบสมบูรณ์ ยิ่งขึ ้น ซึ่งฮอย (Hoy) ได้ อธิ บายเพิ่มเติมว่า ความสามารถของระบบภายใน
โรงเรี ยนนัน้ ต้ องเกิ ดขึ ้นมาจากระดับภารกิจและความรับผิดชอบของระบบโรงเรี ยนตามทฤษฎี
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T.D. Weinshall and A. R. Yeal, Managing Crowing Organizations : A New
Approach (New York : John Wiley and Spns,1983), 229.
108
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109
Richard Beckhard, Organization Development : Strategies and Models.
(Reading, Mass : Addison-Wesley Publishing Company, 1969), 326.
110
Bennes cited in McFaland, Management Foundations and Practices,
5thed. (New York : Macmillan,1979), 438.

48
ระบบสังคม (social system theory) ซึง่ มีอยู่ 3 ระดับคือ ระดับสถาบัน (institutional level)
ระดับการจัดการ (managerial level) และระดับปฏิบตั ิการ (technical level) นอกจากนี ้ ฮอย
และมิสเกล (Hoy and Miskel) ได้ อธิบายว่าโรงเรี ยนที่มีสขุ ภาพดี (health school) จะปลอด
จากแรงกดดัน จากสัง คม ชุ ม ชน และผู้ป กครอง ผู้บ ริ ห ารมี แ บบภาวะผู้นํ า ที่ ป รั บ เปลี่ ย น
ตลอดเวลา มีพฤติกรรมการบริ หารที่เน้ นทัง้ มุ่งงานและมุ่งสัมพันธ์ สนับสนุนผู้ใต้ บงั คับบัญชา
ชี ้นํา และมีมาตรฐานการปฏิบตั ิงานสูง มีอิทธิพลต่อผู้บงั คับบัญชา ทังการกระทํ
้
าและความคิด
อาจารย์ในโรงเรี ยนมีสุขภาพสมบูรณ์ จะผูกพันกับการเรี ยนการสอน ตังมาตรฐานการเรี
้
ยนการ
สอนไว้ สงู และสามารถปฏิบตั ิได้ นักเรี ยนต้ องเรี ยนอย่างหนัก มีแรงจูงใจในการเรี ยนสูง ยอมรับ
ในการเรี ยนเก่งของเพื่อน อุปกรณ์การเรี ยนการสอนมีอย่างเพียงพอ อาจารย์มีความจริ งใจต่อกัน
มีความกระตือรื อร้ นในการปฏิบตั งิ าน และภาคภูมิใจในสถาบันของตน 111
สําหรับประเทศไทย ได้ มีผ้ ูศึกษาสุขภาพองค์การและให้ ความหมายเกี่ ยวกับสุขภาพ
องค์การ ดังต่อไปนี ้ พรรณี สุวตั ถี ได้ ศกึ ษาและสร้ างเครื่ องมือวัดสุขภาพองค์การของโรงเรี ยน
ประถมศึกษา ในการทําวิจัยเรื่ องการวิเคราะห์สุขภาพองค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษาทั่ว
ประเทศโดยได้ สรุ ปว่า สุขภาพองค์การ หมายถึง สภาพขององค์การที่เกิดจากสภาวะการ
ปฏิบตั ิงานปกติตามภารกิจและความรับผิดชอบขององค์การ ซึ่งสามารถตอบสนองตามหน้ าที่
สําคัญของระบบสังคม 4 ประการ คือ การปรับตัว การบรรลุเป้าหมาย การบูรณาการสร้ างสรรค์
การรั กษาระเบียบแบบแผนขององค์การ ทําให้ องค์ การมีความพร้ อมที่ จะคงอยู่ท่ามกลาง
สิ่งแวดล้ อม และสภาวการณ์ตา่ ง ๆ ในระบบสังคมได้ อย่างเหมาะสม สามารถที่จะปรับปรุ งหรื อ
เปลี่ยนแปลงให้ องค์การมีการพัฒนาให้ ก้าวหน้ าไปอย่างต่อเนื่องเป็ นระยะเวลานาน 112 ส่วน นคร
แสงนิล ได้ กล่าวถึงความหมายของสุขภาพองค์การไว้ สอดคล้ องกันว่า สุขภาพองค์การ หมายถึง
สภาพและบรรยากาศของความสมบูรณ์ขององค์การที่จะปฏิบตั ิงานตามอํานาจหน้ าที่และความ
รับผิดชอบขององค์การ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยสามารถที่จะปรับตัวและ
พัฒนาองค์การให้ ก้าวหน้ าไปอย่างยัง่ ยืน 113 ส่วน วรรณภา ประทุมโทน กล่าวว่า สุขภาพองค์การ
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Wayne K. Hoy and Cecil G. Miskel, Educational Administration : Theory,
Research and Practice (Singapore : McGraw – Hill, 1991), 234 - 238.
112
พรรณี สุวตั ถี, “สุขภาพองค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษา” (วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์
ดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537), 23.
113
นคร แสงนิล, “สุขภาพองค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร”
(วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545), 10.

49
หมายถึง การที่องค์การสามารถดํารงกิจการอยู่ได้ อย่างมัน่ คง มีการเจริ ญพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
และมี ค วามสามารถในการจั ด การกั บ ปั ญหาต่ า ง ๆ ที่ ม าคุ ก คามได้ อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
นอกจากนันยั
้ งได้ กล่าวถึงการเปรี ยบองค์การเป็ นสิ่งมีชีวิต องค์การจะมีการเกิดการเจริ ญเติบโต
การเสื่อม และการตายได้ ในที่สดุ ซึง่ คล้ ายกับชีวิตมนุษย์การที่มนุษย์จะดํารงชีวิตอยู่ได้ จําเป็ นต้ อง
อาศัย ปั จจัย ต่าง ๆ มาหล่อเลีย้ ง เช่น อาหาร อากาศ เครื่ องนุ่งห่ม และยารั กษาโรค ซึ่งปั จจัย
ดังกล่าวเป็ นตัวป้อน (inputs) ที่เข้ าไปในร่ างกายเพื่อทําให้ เกิดกระบวนการ (process) ในการ
ทํางานของอวัยวะต่างๆ อย่างเป็ นระบบ เช่น ระบบหายใจ ระบบหมุนเวียนโลหิต ระบบย่อยอาหาร
ตลอดจนระบบขับถ่าย หากอวัยวะเหล่านี ้ทํางานประสานกันอย่างมีประสิทธิภาพ จะทําให้ ระบบ
ต่าง ๆ สามารถทํางานได้ อย่างสอดคล้ องกัน และประสานสัมพันธ์ กันอย่างดี ก่อให้ เกิดผลผลิต
(outputs) ที่ดี คือ ความสมบูรณ์ของร่ างกาย และจิตใจ รวมถึงการดํารงชีวิตที่ปราศจากโรคภัยไข้
เจ็บเมื่ออุปมาองค์การเปรี ยบเหมือนร่ างกายมนุษย์แล้ ว องค์การมีระบบภายในหลายระบบทํางาน
ตามภารกิจหน้ าที่ คล้ ายกับระบบการทํางานในร่ างกายของมนุษย์เช่นกัน ระบบดังกล่าวได้ แก่
ระบบโครงสร้ าง (structural subsystem) ระบบเทคโนโลยี (technology subsystem) ระบบงาน
(task subsystem) และระบบคน (people subsystem) ในแต่ละระบบมีองค์ประกอบภายในทํา
หน้ า ที่ เ ป็ นกลไกของการทํ า งานเช่ น เดี ย วกับ การทํ า งานของอวัย วะต่า ง ๆ ของร่ า งกาย หาก
องค์ประกอบแต่ละส่วนทํางานได้ ดีจะทําให้ ระบบสามารถประสานสัมพันธ์กนั ได้ องค์การสามารถ
สนองตอบต่อเป้าหมายและวัตถุประสงค์ได้ สําเร็ จ แต่หากองค์ประกอบใดไม่สามารถทํางานหรื อ
เสื่อมสมรรถภาพลงไป เป็ นผลให้ ระบบขาดความคล่องตัวในการประสานทํางานร่วมกัน ด้ วยเหตุนี ้
เององค์การจะประสบปั ญหาในการปฏิบตั ิงาน มีสภาพการณ์ ของความไม่สมบูรณ์ เกิดขึ ้นทําให้
องค์การไม่สามารถคงอยู่ได้ และในที่สดุ องค์การนันเสื
้ ่อมสลายและตายไปเช่นเดียวกับชีวิตของ
มนุษย์ ดังนันคํ
้ าว่าสุขภาพองค์การจึงถูกนํามาใช้ เพื่อศึกษาองค์การในลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่มี
การเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา 114 นอกจากนี ้ จิรัฐิติกาล ก้ อนเพชร ได้ สรุ ปความหมายสุขภาพ
องค์การไว้ วา่ เป็ นความสามารถปฏิบตั ิงานตามภารกิจและความรับผิดชอบ ตอบสนองการกระทํา
ตามทฤษฎีและภาระหน้ าที่ของระบบสังคมในองค์การ เพื่อให้ องค์การมีสภาพคงอยู่ได้ ท่ามกลาง
ความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้ อมและสามารถปรับปรุ งพัฒนาให้ ก้าวหน้ าไปอย่างต่อเนื่องและ
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วรรณภา ประทุมโทน, “บรรยากาศองค์การและสุขภาพองค์การของวิทยาลัย
พยาบาลในสัง กัด กระทรวงสาธารณสุข ” (วิ ท ยานิ พ นธ์ ดุษ ฎี บัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ ห าร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2545), 89.

50
เป็ นระบบ 115 และยังเป็ นสภาวะแห่งความสมบูรณ์ขององค์การแต่ละแห่งในการดําเนินงานให้ บรรลุ
ตามเป้าหมาย ให้ สามารถคงอยู่ได้ ในสังคมด้ วยดี 116 นอกจากนี ้สุขภาพยังเป็ นสภาพขององค์การ
หรื อของโรงเรี ยนที่เกิดจากสภาพวะการปฏิบตั งิ านตามภารกิจและความรับผิดชอบขององค์การทํา
ให้ องค์ การมีความพร้ อมที่ จะคงอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้ อมและสภาวการณ์ ต่าง ๆ ได้ อย่าง
เหมาะสม สามารถจะปรั บ ปรุ ง หรื อ เปลี่ ย นแปลงให้ โ รงเรี ย นมี ก ารพัฒ นาก้ า วหน้ า ไปอย่ า ง
ต่อเนื่อง 117
จากทรรศนะของนักวิชาการสามารถสรุ ปความหมายของสุขภาพองค์การได้ ว่า สุขภาพ
องค์การ หมายถึง สภาพการปฏิบตั ิงาน ตามภารกิจและความรับผิดชอบของบุคคล ที่ร่วมกัน
ปฏิ บัติภ ารกิ จ ขององค์ ก ารทํ า ให้ อ งค์ ก ารมี ค วามพร้ อมที่ จ ะคงอยู่ท่ า มกลางสิ่ ง แวดล้ อ มและ
สภาวการณ์ตา่ ง ๆ ในสังคมได้ อย่างเหมาะสม สามารถจะปรับปรุงหรื อเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ องค์การ
นันคงอยู
้
ไ่ ด้ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้ อมอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน
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พัฒนาการของแนวคิดสุขภาพองค์ การ
สุขภาพองค์การ (organizational health) เป็ นแนวคิดซึง่ มายส์ (Miles) นักวิเคราะห์
องค์การในยุคพฤติกรรมศาสตร์ ได้ เป็ นผู้ริเริ่ มบัญญัติคํานี ้ขึ ้นมาใช้ ด้ วยการให้ ความสนใจใน
ข้ อสังเกตของนักวิทยาศาสตร์ และนักปฏิบตั ิที่เห็นคล้ อยตามกันเกี่ยวกับปั ญหา และขันตอนของ
้
การเปลี่ยนแปลงอย่างมีแบบแผน (planned change) ในกลุม่ บุคคล องค์การ และชุมชน จาก
คําถามที่ยงั เป็ นข้ อสงสัยกันอยูค่ ือ ทําอย่างไรจึงจะสามารถจัดการกับกระบวนการการเปลี่ยนแปลง
ให้ มีความหมายได้ อย่างสมบูรณ์ จากจุดเริ่ มของความสนใจดังกล่าว
เขาได้ พยายามศึกษา
แนวคิด ทฤษฎี ทางวิทยาศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์ โดยเฉพาะทางด้ านมานุษยวิทยาและ
115

จิรัฐิติกาล ก้ อนเพชร, “ความสัมพันธ์ ระหว่างสุขภาพองค์การกับความพึงพอใจของ
ครู โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในกรุ งเทพมหานคร” (วิทยานิพนธ์ มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หาร
การศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546), 8.
116
ศุภลักษณ์ เปรมโยธิน, “ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพองค์การกับความพึงพอใจของ
อาจารย์สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลในกรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธ์ มหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546), 20.
117
พัชรี วรรณ กิจมี, “แบบจําลองปั จจัยที่สมั พันธ์ เชิงสาเหตุกบั สุขภาพองค์การของ
โรงเรี ยนอาชีวศึกษาเอกชน ภาคเหนือ” (วิทยานิพนธ์ดษุ ฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา, 2549), 55.

51
จิตวิทยา ตลอดจนการได้ ฝึกปฏิบตั ิจริ งโดยการเข้ าไปสังเกตและศึกษาการทํางานของคนงานใน
โรงงานผลิตยาแห่งหนึ่งของประเทศอังกฤษ ทําให้ ได้ ข้อคิดที่เป็ นประโยชน์ในการหาคําตอบเพื่อ
แก้ ปัญหาการเปลี่ยนแปลงองค์การอย่างมีแบบแผน ตามที่กล่าวมาข้ างต้ น ดังนันความพยายาม
้
เพื่อให้ องค์การเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีแบบแผนและประสบผลสําเร็ จ มายส์ (Miles) ได้
ชี ้ให้ เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงอย่างมีแผนต้ องเริ่ มจากการปรับปรุ งสุขภาพองค์การ เป็ นเป้าหมาย
เบื ้องต้ น โดยเฉพาะองค์การทางการศึกษา เช่น สถาบันหรื อโรงเรี ยน การศึกษาสุขภาพองค์การ
จึงเป็ นความสามารถของระบบโรงเรี ยน ซึง่ ไม่เพียงแต่ทําหน้ าที่ตา่ งๆ ได้ อย่างมีประสิทธิผล แต่ยงั
สามารถที่จะพัฒนาให้ ก้าวหน้ าได้ ตอ่ ไป เพื่อให้ การกระทําตามหน้ าที่ของระบบสมบูรณ์ยิ่งขึ ้น 118
ในอดีต มายส์ (Miles) ได้ ให้ ทรรศนะเกี่ยวกับ องค์การที่มีสขุ ภาพสมบูรณ์ (healthy
organization) ไว้ ว่า เป็ นสภาพขององค์การที่ สามารถคงอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้ อมได้ อย่าง
เหมาะสม รวมถึงการจัดการให้ องค์การได้ พฒ
ั นาอย่างต่อเนื่อง เป็ นระยะเวลานานตลอดจน
สามารถแก้ ไขปั ญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ได้ จะเห็นได้ ว่าการศึกษาสุขภาพองค์การตามแนวคิด
ของมายส์ (Miles)
เป็ นความสามารถในการจัดชุดของระบบเพื่อให้ องค์การสามารถคงอยู่ได้
อย่างเหมาะสมเป็ นระยะเวลานาน และมีแนวโน้ มบ่งบอกถึงการประเมินผลประสิทธิผลองค์การใน
ระยะเวลาสัน้ ดังนัน้ มายส์ (Miles) จึงให้ แนวคิดในการกําหนดลักษณะของสุขภาพองค์การในมิติ
ต่าง ๆ รวม 10 มิติ ซึง่ เป็ นผลจากการอุปมาพฤติกรรมของบุคคลหรื อกลุม่ เล็กๆ ในองค์การ โดยมี
ข้ อแม้ ที่ยอมรั บกันได้ ว่า แต่ละองค์ การย่อมมีบางส่วนคล้ ายคลึงกันและมีปัญหาที่ซบั ซ้ อน
เช่นเดียวกัน มิติแต่ละด้ านต่างมีความสําคัญเฉพาะตัวและมีปฏิสมั พันธ์ ซงึ่ กันและกันอย่างแน่น
แฟ้น ทังนี
้ ้ จาโฮดาและอาร์ จีรีส (Jahoda and Argyris) เพื่อนร่วมงานได้ ช่วยกันประเมินโดยใช้
เกณฑ์พหุระดับและให้ ข้อสังเกตที่เป็ นประโยชน์ต่อการศึกษากล่าวคือ ลักษณะสุขภาพองค์การ
ตามที่มายส์ (Miles) เสนอไว้ ภายใต้ กรอบแนวคิดขององค์การที่เป็ นระบบเปิ ด ซึง่ มีการหมุนเวียน
แลกเปลี่ยนข้ อมูลกันตลอดเวลา สุขภาพองค์การจึงเป็ นผลผลิต (output) ที่ออกมาจากระบบ
แสดงถึงความสามารถขององค์การ เพื่ อการปรั บปรุ งแก้ ไขและพัฒนาองค์ การให้ เกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีแบบแผน ซึง่ รายละเอียดของมิตใิ นแต่ละด้ าน มีดงั นี 119
้
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Wayne K. Hoy and J.A. Feldman, “Organizational Health : The Concept and
its Measure,” Journal of Research and Development in Education, (1987) : 28 – 29.
119
Matthew B. Miles, Planned Change and Organizational Health: Figure and
Ground (Boston : Allyn and Bacon, 1973), 378.
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1. ด้ านภารกิจ (task – oriented dimensions) ได้ แก่
1.1 เป้าหมาย (goal focus) ต้ องมีเป้าหมายที่ชดั เจน เป็ นที่ยอมรับของสมาชิก
ทุกคนในองค์ การ นอกจากนัน้ เป้าหมายที่ มีอยู่ในองค์ การจะต้ องเข้ าถึงได้ โดยอาศัยการใช้
ทรัพยากรที่ องค์ การมีอยู่ เป็ นเป้าหมายที่มีความเหมาะสม สอดคล้ องกับความต้ องการและ
สภาพแวดล้ อม สามารถก้ าวไปสูค่ วามสําเร็จได้
1.2 มีการติดต่อสื่อสารอย่างเหมาะสม (communication adequacy) การสื่อสาร
ภายในเป็ นสิ่งที่จําเป็ นมาก เนื่องจากองค์การประกอบด้ วยคนจํานวนมากอยู่ร่วมกัน ข่าวสาร
อาจจะมีการเปลี่ยนแปรได้ ทงระบบข่
ั้
าวสารในแกนตังและในแกนนอน
้
ตลอดจนการเกี่ยวข้ องกับ
สิ่งแวดล้ อมภายนอก สําหรับองค์การที่มีสขุ ภาพดีการเดินทางของข่าวสารต้ องมีการแปรเปลี่ยน
น้ อยที่สดุ คือจะต้ องมีวิธีการที่ดีและรับรู้ได้ อย่างฉับพลันโดยเฉพาะการติดต่อสื่อสารภายใน
1.3 ความเป็ นธรรมในการใช้ อํานาจ (optimal power equalization) ในองค์การที่มี
สุ ข ภาพดี การกระจายอํ า นาจจํ า เป็ นต้ องมี ค วามยุ ติ ธ รรมหมายถึ ง ผู้ บัง คับ บัญ ชาและ
ผู้ใต้ บงั คับบัญชาควรจะต้ องมีอิทธิ พลต่อกัน คือมีการใช้ อํานาจในทางที่ดีโดยกระจายอํานาจ
อย่างเป็ นธรรมและทัว่ ถึง
2. ด้ านการบํารุงรักษา (maintenance needs) ได้ แก่
2.1 มีการใช้ ทรัพยากรอย่างเหมาะสม (resource utilization) ในองค์การที่มีสขุ ภาพ
ดีจะต้ องสามารถใช้ วัตถุที่เป็ นปั จจัยนํ าเข้ า (input) ได้ อย่างมีประสิทธิ ผลโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
บุคลากร ในองค์การหนึ่งๆ จะต้ องไม่มีใครทํางานหนักจนเกินไป และยังมีบางคนไม่ได้ ทําอะไร
เลย การเฉลี่ย ปริ ม าณงานจะต้ องให้ ได้ เท่า เที ยมกัน ในองค์ ก ารที่ มีสุขภาพดีนัน้ แม้ บุคลากร
ทังหลายจะทํ
้
างานหนักกันทุกคน เขาเหล่านัน้ ไม่ได้ ร้ ู สึกว่าตนต้ องทํางานหนักกว่าคนอื่น ๆ จะ
ทํางานด้ วยใจจดจ่อกับการทํางานและพยายามสร้ างสรรค์งานเพื่อความเจริ ญขององค์การ
2.2 ความสามัคคี (cohesiveness) องค์การที่สขุ ภาพดีสมาชิกมีความยึดเหนี่ยว
ต่อกันภายในกลุ่ม รักใคร่ สนิทสนมและปรองดองกันอย่างดี คนที่มีสขุ ภาพดีมีภาพแจ่มชัด
เกี่ยวกับตัวเองนัน่ คือรู้ ว่าตัวเองคือใคร ดําเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ บรรลุจดุ หมายที่ตงไว้
ั ้ สําหรับตน
นอกจากนี ค้ นที่ มีสุขภาพดีจะเป็ นที่ ชอบตนเอง ไม่ทําลายตนเอง องค์การที่มีสุขภาพดีเช่นกัน
จําเป็ นที่ต้องเข้ าในตัวของมันเอง สมาชิกมีความรู้ สึกอยากอยู่ในองค์การต้ องการได้ รับอิทธิ พล
จากองค์การ แต่เป็ นอิทธิพลในรูปของความร่วมมือซึง่ กันและกัน
2.3 ขวัญ (morale) เป็ นสภาพของความพอใจที่มีอยู่ในตัวบุคคล แต่มีแค่ความ
พอใจยังไม่เพียงพอ ดังนันขวั
้ ญภายในองค์การจึงรวมถึงผลรวมของอารมณ์ ซึง่ รวมถึงความรู้ สกึ
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ความพอใจและความปิ ติยินดี ซึง่ มีลกั ษณะตรงกันข้ ามกับความรู้ สกึ ไม่สบาย ไม่พอใจ ขวัญของ
องค์การจะเป็ นสิง่ ที่มีอิทธิพลต่อความสุข ความพึงพอใจของบุคคลภายในองค์การ
3. ด้ านความเจริ ญและความสามารถในการเปลี่ยนแปลง (growth and
changefulness) ได้ แก่
3.1 นวัตกรรม (innovativeness) องค์การที่มีสุขภาพดี จะต้ องมีแนวโน้ มที่จะใช้
กระบวนการใหม่ ๆ ในการทํ างานเคลื่อนสู่เป้าหมายใหม่ ๆ ผลผลิตใหม่ ๆ ออกมา และขยายตัวให้
กว้ างขวางยิ่งขึ ้น ลักษณะของระบบเช่นนี ้จะสามารถสร้ างความเจริ ญงอกงามพัฒนา และเปลี่ยนแปลง
มากกว่าที่จะอยูค่ งที่ งุ่มง่ามกับงานที่เป็ นแค่กิจวัตรประจําวัน และมาตรฐานกําหนด
3.2 ความอิสระ (autonomy) คนที่มีสขุ ภาพดีโดยปกติพฤติกรรมของเขาจะแสดง
ออกมาจากภายในตัวเองไปสู่ภายนอก ซึง่ จะเป็ นคนที่มีอิสระในตัวเอง ไม่เอาตัวเองไปพึ่งพิงคน
อื่นหรื อกับคนที่มีอํานาจสูงกว่า หรื อไปยุ่งกับความต้ องการที่จะเปลี่ยนแปลงอะไร องค์การที่
สุข ภาพดี เ ช่ น เดี ย วกัน นอกจากนี จ้ ะต้ อ งรู้ สึก ว่ า องค์ ก ารเป็ นเครื่ อ งมื อ ของสิ่ง แวดล้ อ ม และ
ขณะเดียวกัน ไม่ควรเป็ นตัวทําลายต่อความรู้ สกึ ของคนภายนอกด้ วย และองค์การนันต้
้ องรู้ สกึ มี
อิ ส ระจากอิ ท ธิ พ ลของสิ่ ง แวดล้ อ มเช่ น เดี ย วกับ บุค คล นั่น หมายความว่ า องค์ ก ารจะแสดง
พฤติกรรมใดๆ ออกมาต้ องมีเสรี ภาพในการแสดงไม่ขึ ้นอยูก่ บั อิทธิพลของสิง่ แวดล้ อม
3.3 การปรับตัว (adaptation) มีความสามารถในการปรับตัว เพื่อให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่จะทําให้ พฒ
ั นาได้ มีลกั ษณะของการมีอิสรเสรี ที่จะการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ
องค์การ หรื อบุคคลต่อสัมพันธ์ กบั สิ่งแวดล้ อม ในกรณีที่มีความต้ องการของสิ่งแวดล้ อมจะต้ อง
เกิ ดขึน้ อย่า งแน่ น อน ในการปรั บ ตัว ให้ เ ข้ า กัน องค์ ก ารจะต้ อ งมี ค วามมั่น คงและอดทนตาม
สภาพแวดล้ อม
3.4 ความสามารถในการแก้ ปัญหาที่เหมาะสม (problem - solving adequacy)
การได้ รับความกดดัน ความยุ่งยาก และความไม่สําเร็ จในการแก้ ปัญหาที่ยุ่งยาก ในที่ นีม้ ิได้
หมายความว่า องค์การหรื อบุคคลที่มีสขุ ภาพดีนนจะปราศจากซึ
ั้
ง่ ปั ญหาและความยุ่งยาก แต่อยู่
ที่ ว่ า บุค คลเหล่า นัน้ สามารถแก้ ปั ญ หาโดยใช้ พ ลัง น้ อ ยที่ สุด และยัง คงมี ปั ญ หาที่ ต้ อ งแก้ โ ดยที่
กระบวนการแก้ ปัญหานัน้ ไม่ทําให้ องค์การอ่อนแอลงไป แต่อาจจะสามารถคงสภาพหรื อเข้ มแข็ง
ยิ่งขึ ้น ดังนันองค์
้ การที่สขุ ภาพดีต้องมีโครงสร้ างและขบวนการที่พฒ
ั นาแล้ วอย่างดี เพื่อรับทราบ
ปั ญหาที่ มีอยู่เพื่ อแสวงหาวิธีแก้ ปัญหา ตลอดจนเพื่ อใช้ ในการประเมิน ประสิท ธิ ภาพของการ
แก้ ปัญหาด้ วย
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ต่อมาได้ มีนกั วิชาการหลายกลุม่ แนวใหม่ได้ พยายามพัฒนาเครื่ องมือวัดสุขภาพองค์การ
ของโรงเรี ยนขึ ้นโดยใช้ มิติทงั ้ 10 ด้ าน ของมายส์ (Miles) เป็ นตัวชี ้วัดสุขภาพองค์การ แต่ผลการ
ศึกษาวิจยั ดังกล่าว ยังไม่สามารถใช้ ได้ สมบูรณ์ เพราะมิติดงั ก ล่าวยังไม่สามารถอธิ บายสุขภาพ
องค์การได้ อย่างชัดเจน เนื่องจากเป็ นการยากที่จะนํามิตแิ ต่ละตัวมาวัดให้ เหมาะสมได้ อย่างไรก็ตาม
แนวคิดเกี่ ยวกับเรื่ องนีย้ ังเป็ นที่ สนใจของนักวิชาการการบริ หารโดยเฉพาะ ฮอยและเฟลดแมน
(Hoy and Feldman) แห่งมหาวิทยาลัยรัทเจอร์ มลรัฐนิวเจอร์ ซี่ สหรัฐอเมริ กา ซึง่ ได้ พยายาม
ทบทวนทฤษฎีระบบสังคม (social system theory) ของพาร์ สนั (Parsons) เพื่อเป็ นการศึกษา
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้ องกับประสิทธิผลของโรงเรี ยน แล้ วนํามากําหนดเป็ นกรอบความคิดในการ
วิเคราะห์ สขุ ภาพองค์การและเครื่ องมือวัดสุขภาพองค์การของโรงเรี ยน 120 ตามภาระหน้ าที่ของ
ระบบสังคม 4 ประการ คือ การปรับตัว (adaptation) การบรรลุเป้าหมาย (goal achievement)
การบูรณาการ (integration) และการรักษาระเบียบแบบแผน (latency) ระบบสังคมของพาร์ สนั
(Parson) เป็ นระบบที่ มีหลายระบบยึดเหนี่ ยวและสัมพันธ์ กัน มีก ารเปลี่ยนแปลงที่ อาจส่งผล
สะท้ อนไปกระทบส่วนอื่น ๆ ทัง้ นีร้ ะบบการกระทําต่างมีหน้ าที่จําเป็ นในการแก้ ปัญหาในระบบ
สังคม 121 ครอบคลุมระดับภารกิจและความรับผิดชอบ 3 ระดับ ให้ สอดคล้ องและประสานกลมกลืน
กัน ดังนี 122
้
1. ระดับสถาบัน (institutional
level) เกี่ ย วข้ องระหว่า งโรงเรี ยนกับชุมชนและ
สิ่งแวดล้ อม กฎหมาย ระเบียบข้ อบังคับต่างๆ โดยโรงเรี ยนต้ องได้ รับการสนับสนุนจากชุมชน
และกลุม่ สังคมที่มีอิทธิพลต่างๆ อย่างเป็ นธรรม โดยปราศจากแรงกดดันใดๆ
2. ระดับการจัดการ (managerial level) เป็ นระดับที่ควบคุมหน้ าที่ทางการบริ หาร
ภายในโรงเรี ยน โดยผู้บริ หารต้ องมีบทบาทและพฤติกรรมที่สนับสนุนการจัดหาทรัพยากรให้ พอกับ
ความต้ องการของโรงเรี ยน มีภาวะผู้นําที่มีอิทธิพลสามารถจูงใจให้ ผ้ ูร่วมงานมีความจงรักภักดี
ไว้ ใจในตัวผู้บริ หาร
3. ระดับปฏิบตั ิการ (technical level) เกี่ยวข้ องกับกระบวนการเรี ยนการสอนซึง่ เป็ น
หน้ าที่หลักของโรงเรี ยน โดยทังครู
้ และผู้บริ หารต้ องทําหน้ าที่ร่วมกันในการส่งเสริ มให้ การจัด
4

4
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Wayne K.Hoy and Feldman, “Organizational health : The concept and its
measure,” Journal of Research and Development in Education, 20 (1987) : 30 - 37.
121
Talcott Parsons, The Evolution of Societies (n.p.,1977) : 133 – 140.
122
Ibid.
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การเรี ยนการสอนในโรงเรี ยนบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ครู จะต้ องมีขวัญกําลังใจในการ
ทํางานดี มุง่ เน้ นด้ านวิชาการเพื่อให้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนอยูใ่ นระดับที่น่าพอใจ
หลังจากนัน้ ฮอยและฟอร์ ซิส (Hoy and Forsyth) ได้ นําแนวคิดจากทฤษฎีระบบสังคม
ของพาร์ สนั (Parsons) มาเป็ นกรอบความคิดพื ้นฐานเพื่ออธิ บายเกี่ ยวกับการสร้ างมิติสุขภาพ
องค์ การระดับโรงเรี ยน โดยชีใ้ ห้ เห็นว่า การศึกษาเกี่ ยวกับสุขภาพองค์การ เป็ นการวิเคราะห์
สภาวะการทํางานตามธรรมชาติขององค์การ หรื อเป็ นการศึกษาบรรยากาศองค์การในอีกแง่มมุ
หนึง่ ซึง่ แบ่งออกเป็ น 3 ระดับ จํานวน 7 มิติ ดังนี 123
้
ระดับสถาบัน (institutional level) เกี่ยวข้ องระหว่างโรงเรี ยนกับชุมชนและสิ่งแวดล้ อม
กฎหมาย ระเบียบข้ อบังคับต่าง ๆ โดยโรงเรี ยนต้ องได้ รับการสนับสนุนจากชุมชน และกลุม่ สังคม
ที่มีอิทธิพลต่าง ๆ อย่างเป็ นธรรม โดยปราศจากแรงกดดันใด ๆ มีจํานวน 1 มิติ คือ
1. ความเข้ มแข็งขององค์การ (institutional integrity) หมายถึง ความสามารถของ
โรงเรี ยนในการปรับตัวให้ เข้ ากับสภาพแวดล้ อมและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกบั ชุมชนไว้ ได้ ผู้บริ หาร
ปฏิบตั งิ านได้ อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเผชิญปั ญหาและความยุง่ ยากของสังคมได้
ระดับการจัดการ (managerial
level) เป็ นระดับที่ควบคุมหน้ าที่ทางการบริ หาร
ภายในโรงเรี ยน โดยผู้บริ หารต้ องมีบทบาทและพฤติก รรมที่ สนับสนุนการจัดหาทรั พยากรให้
เพียงพอกับความต้ องการของโรงเรี ยน มีภาวะผู้นําที่มีอิทธิพลสามารถจูงใจให้ ผ้ รู ่ วมงานมีความ
จงรักภักดีไว้ ใจในตัวผู้บริ หาร มีจํานวน 4 มิติ ดังนี ้
2. อิทธิพลของผู้อํานวยการ (principal influence) หมายถึง ความสามารถของผู้บริ หาร
โรงเรี ยนที่สามารถโน้ มน้ าวให้ ผ้ บู งั คับบัญชาเห็นพ้ องต้ องกันในข้ อเสนอและข้ อพิจารณายอมรับความ
คิดเห็นของผู้บริ หาร และผู้บริ หารมีอิสระจากอิทธิ พลของผู้บงั คับบัญชา ตลอดจนรู้ จักใช้ กลวิธีที่
เหมาะสม เพื่อให้ เกิดอิทธิพลผลักดันให้ ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชา ทํางานอย่างที่ผ้ บู ริ หารต้ องการ
3. ภาวะผู้นําด้ านมิตรสัมพันธ์ (consideration) หมายถึง พฤติกรรมภาวะผู้นําของ
ผู้บริ หารโรงเรี ยนที่ม่งุ สร้ างความเป็ นมิตร ใจกว้ าง เป็ นที่พึ่ง เปิ ดเผย และสนับสนุน โดยแสดง
ตนเป็ นเพื่อนร่ วมงานที่ดี และมีความสามารถในการจัดสวัสดิการแก่ครู ในโรงเรี ยนได้ รับฟั งและ
เคารพความคิดเห็นของผู้ใต้ บงั คับบัญชาและเพื่อนครู ให้ ความไว้ วางใจซึ่งกันและกัน อันจะ
นําไปสูค่ วามร่วมมือในการปฏิบตั งิ าน
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Wayne K. Hoy, and P. B. Forsyth, Effective Supervision : Theory into
Practice (New York : Random House, 1986), 158.
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4. ภาวะผู้นําด้ านกิจสัมพันธ์ (initiating structure) หมายถึง พฤติกรรมของผู้บริ หารที่
มุ่งเน้ นทังงานและความสํ
้
าเร็ จของงาน โดยสร้ างความเข้ าใจในเรื่ องเป้าหมาย ภารกิจ กฎ ระเบียบ
ต่าง ๆ และวิธีปฏิบตั ิ มี ทัศนคติและความคาดหวังที่ ชัดเจนต่อผู้ใต้ บังคับบัญชา มี การควบคุม
มาตรฐานการทํางานและมีระเบียบวิธีการปฏิบตั งิ านที่ชดั เจน
5. การสนับสนุนทรัพยากร (resource support) หมายถึง ความสามารถของผู้บริ หาร
ในการจัดสรรทรัพยากรให้ เหมาะสมกับความต้ องการของบุคลากรและนักเรี ยน
ระดับปฏิบตั ิการ (technical level) เกี่ยวกับกระบวนการเรี ยนการสอน ซึง่ มีหน้ าที่
หลักของโรงเรี ยน โดยทังผู
้ ้ บริ หารและครู จะต้ องทําหน้ าที่ร่วมกันในการส่งเสริ มให้ การจัดการเรี ยน
การสอนในโรงเรี ยนบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ครู จะต้ องมีขวัญและกํ าลังใจในการ
ทํางานที่ดี มุ่งเน้ นด้ านวิชาการ เพื่อให้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนอยู่ในระดับที่น่าพอใจ
มีจํานวน 2 มิติ ดังนี ้
6. ขวัญในการปฏิบตั ิงาน (morale) หมายถึง ความรู้ สกึ ในจิตใจที่บคุ ลากรมีความรู้ สกึ
ที่ดีตอ่ องค์การ มีความพึงพอใจ และมีความภาคภูมิใจในองค์การรวมทังความสํ
้
าเร็ จ ซึง่ ตรงกัน
ข้ ามกับความรู้สกึ ไม่มีความสุข มีความตึงเครี ยดและไม่พงึ พอใจ
7. การมุ่งเน้ นด้ านวิชาการ (academic emphasis) หมายถึง ความพยายามของ
โรงเรี ยนที่จะทําให้ เกิดความเป็ นเลิศทางวิชาการ โดยการกําหนดเป้าหมายให้ นกั เรี ยนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนสูง มีการจัดสภาพการเรี ยนการสอนที่ดี เป็ นระบบ และเคร่งครัด
ดังนันจากการศึ
้
กษาพบว่า มายส์ (Miles) ได้ ทําการศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพองค์การนัน้
เริ่มขึ ้นตังแต่
้ ค.ศ. 1973 เป็ นต้ นมา หลังจากนันได้
้ มีนกั วิชาการหลายท่านได้ ศกึ ษาค้ นคว้ าเพิ่มเติม
โดยนําแนวคิดมากจากมายส์ (Miles) มาเป็ นพื ้นฐานในการศึกษาด้ านสุขภาพองค์การรวมถึง
เครื่ องมือวัดสุขภาพองค์การด้ วยเช่นกัน
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เครื่องมือวัดสุขภาพองค์ การ
จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพองค์การตามแนวคิดของมายส์ (Miles) นันได้
้ มี
การนําแนวคิดดังกล่าวไปสร้ างเป็ นเครื่ องมือตรวจวัดสุขภาพองค์การ อาทิ คิมสตันและซันนาเบนด์
(Kimpston and Sonnabend) ได้ ทําการตรวจวัดสุขภาพองค์การของโรงเรี ยน โดยนํากรอบ
แนวคิดของมายส์ (Miles) ไปใช้ วดั สุขภาพองค์การของโรงเรี ยนมัธยมในรัฐนิวเจอซี่ จํานวน 153
โรงเรี ยน พบว่า มีเพียง 29 ข้ อเท่านัน้ ที่เป็ นประโยชน์ และสุขภาพองค์การใช้ ได้ เพียง 4 มิติ
เท่านัน้ ทังคิ
้ มสตันและซันนาเบนด์ (Kimpston and Sonnabend) จึงสรุ ปได้ ว่า กรอบแนวคิด
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ของมายส์ (Miles) ไม่เป็ นประโยชน์ ต่อการวัดสุขภาพองค์การของโรงเรี ยนได้ ทงั ้ หมด 124 คลาก
และแฟร์ แมน (Clark and Fairman) ได้ สร้ างเครื่ องมือที่ใช้ หาระดับสุขภาพขององค์การ
ประกอบด้ วย ข้ อความที่ระบุรายละเอียดตัวแปรต่าง ๆ ที่ใช้ วดั 10 ตัวแปร การให้ คะแนนเป็ น
การประมาณค่า 3 ช่วงคะแนน จาก ตํ่า ปานกลาง และสูง 125
จากนันฮอยและเฟลดแมน
้
(Hoy and Feldman) ได้ นําแนวคิดจากทฤษฎีระบบสังคมมา
เป็ นกรอบความคิดพืน้ ฐานในการอธิ บายเกี่ ยวกับการสร้ างมิติสุขภาพองค์ การระดับโรงเรี ยน โดย
ชี ้ให้ เห็นถึงการศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพองค์การเป็ นการวิเคราะห์ สภาพการทํางานตามธรรมชาติของ
้ ขภาพองค์การในทรรศนะของ
องค์การหรื อเป็ นการศึกษาบรรยากาศองค์การในแง่มมุ หนึ่ง126 ดังนันสุ
ฮอย และคณะ (Hoy and others) มีความคิดเห็นว่า สุขภาพโรงเรี ยน คือ สภาวะการทํางานตาม
ภารกิจที่จําเป็ นของโรงเรี ยนในระดับสถาบัน ระดับการจัดการ และระดับเทคนิค ตามการรับรู้ของครู
และผู้บริ หาร หากโรงเรี ยนใดมีสขุ ภาพที่สมบูรณ์ แสดงว่าการทํางานทัง้ 3 ระดับในโรงเรี ยนมีความ
สอดคล้ องกัน และประสานสัมพันธ์ กนั สามารถแสดงออกถึงความต้ องการที่จะทําให้ โรงเรี ยนประสบ
ผลสําเร็ จ ปราศจากแรงกดดันจากภายนอก โดยในการตรวจสุขภาพครัง้ นี ้ได้ นํากรอบแนวคิดทัง้ 7
มิติ มาสร้ างเครื่ องมือวัดสุขภาพองค์การโดยมีขนตอน
ั้
ดังนี 127
้
1. การสร้ างแบบรายการวัดสุขภาพองค์การ (organizational health inventory) คณะ
ทีมงานที่ร่วมทํ าวิจัยครั ง้ นี ้ ได้ ร่วมกันสร้ างข้ อกระทงคําถาม 95 ข้ อ โดยมีข้อตกลงเบื ้องต้ นว่า
ข้ อความต่าง ๆ จะต้ องชัดเจนรัดกุม มีความตรงเนื ้อหา มีอํานาจจําแนกและสะท้ อนให้ เห็นภาพ
การทํางานที่เหมาะสมกับสภาพและภารกิจของโรงเรี ยนทัง้ 3 ระดับ คือ 1) ระดับสถาบัน เน้ นไปที่
ความสามารถในการจัดการให้ โรงเรี ยนเป็ นอิสระไม่ได้ รับแรงกดดันจากภายนอก 2) ระดับการ
จัด การ เน้ น ไปที่ พ ฤติ ก รรมของผู้บ ริ ห ารทัง้ มุ่ง งาน (กิ จ สัม พัน ธ์ ) และมุ่ง คน (มิ ต รสัม พัน ธ์ )
ความสามารถในการใช้ อิทธิพลต่อผู้บงั คับบัญชา ตลอดจนความสามารถในการจัดสรรทรัพยากร
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Kimpston and Sonnabend, 1975 cited in Wayne K. Hoy, Tarter and
Kottkamp, Open Schools Healthy Schools (London : Sage Publication,1991), 65.
125
E. Clark and M. Fairman, “Organizational Health : A Significant Force in
Planned Change,” NASSP-BULLETIN 67 (464): 110 -111.
126
Wayne K.Hoy and J. A. Feldman, “Organizational Health : The Concept
and its Measure” Journal of Research and Development in Education (n.p., n.d.)
127
Wayne K. Hoy, Tarter and Kottkamp, Open Schools Healthy Schools
(London : Sage Publication,1991), 72 - 75.
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ให้ เหมาะสม และ 3) ระดับปฏิบตั ิการ เน้ นไปที่ขวัญ การร่ วมมือกัน ความไว้ ใจกัน ความ
กระตือรื อร้ น การสนับสนุนและมุ่งเน้ นวิชาการ เป็ นต้ น ลักษณะของข้ อกระทงคําถามเป็ นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Likert scale) มี 4 ระดับ ได้ แก่ เกิดขึ ้นนานๆ ครัง้ เกิดขึ ้นบางครัง้
เกิดขึ ้นบ่อยๆ เกิดขึ ้นเป็ นประจํา ตัวอย่างข้ อกระทงที่สร้ างขึ ้น ได้ แก่
ครูได้ รับการปกป้องจากความต้ องการของชุมชนและผู้ปกครองที่มีเหตุผล
ผู้บริ หารให้ ความช่วยเหลือเมื่อผู้ใต้ บงั คับบัญชาต้ องการ
ผู้บริ หารให้ การดูแลสวัสดิการแก่สมาชิก
ผู้บริ หารเปิ ดโอกาสให้ สมาชิกที่ร่วมงานรับรู้ความคาดหวังของตนเอง
ครูได้ รับการจัดสรรอุปกรณ์พิเศษตามคําเรี ยกร้ อง
สมาชิกมีความรู้สกึ ไว้ ใจและเชื่อมัน่ ซึง่ กันและกัน
โรงเรี ยนได้ กําหนดมาตรฐานทางวิชาการไว้ สงู
2. การศึกษานําร่อง (Pilot Study) จากรายการกระทงคําถามเกี่ยวกับสุขภาพองค์การที่
สร้ างขึ ้นทัง้ 95 ข้ อกระทงนัน้ ได้ ถกู นํามาศึกษาแบบนําร่อง โดยใช้ โรงเรี ยนมัธยมศึกษาจํานวน 78
โรงเป็ นกลุ่ม ตัว อย่ า ง การพัฒ นาเครื่ อ งมื อ ทํ า ได้ โ ดยอาศัย การวิ เ คราะห์ ตัว ประกอบ (factor
analysis) ด้ วยวิธีง่ายๆ โดยคัดเลือกข้ อกระทงที่มีนํ ้าหนักมากกว่าข้ อกระทงอื่นๆ ไว้ ใช้ เทคนิคทาง
คณิตศาสตร์ คํานวณค่านํา้ หนักของข้ อกระทงให้ ชดั เจนยิ่งขึ ้น และหาค่าความเที่ยงโดยวิธีของ
ครอนบราค (Cronbach’s coefficient) ผลจากการศึกษาได้ มิติวดั สุขภาพองค์การ (dimensions
of organizational health) จํานวน 7 มิติ และแต่ละมิติอธิบายแง่มมุ ของสุขภาพองค์การโดยเป็ น
ทังเครื
้ ่ องมือ (instrumental) และการแสดงออก (expressive) ของระบบสังคมในโรงเรี ยน และ
เป็ นไปตามระดับภารกิจและความรับผิดชอบของระบบโรงเรี ยนภายใต้ กรอบแนวคิดของพาร์ สนั
(Parsons framework) ซึง่ มีรายละเอียดดังที่กล่าวไปแล้ วข้ างต้ น
3. การทดสอบเครื่ องมือวัดสุขภาพองค์การ ต่อมาได้ มีการทดสอบเครื่ องมือวัดสุขภาพ
องค์ ก ารทัง้ 7 มิ ติ ประกอบด้ ว ยกระทงคํา ถามจํ า นวน 44 ข้ อ หลัง การศึก ษานํ า ร่ อง โดยสุ่ม
ตัวอย่างที่เป็ นผู้บริ หารและครู ของโรงเรี ยนมัธยม 78 โรงเรี ยน ในมลรัฐนิวเจอร์ ซี่ ผู้บริ หารที่ได้ จาก
การเลือกแบบเจาะจง จํานวน 78 คน ส่วนครู ใช้ วิธีส่มุ อย่างง่ายโรงเรี ยนละ 5 คน รวม 390 คน
เทคนิคที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การวิเคราะห์ ตวั ประกอบ 2 ครัง้ ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ปรากฎว่า การวิเคราะห์ตวั ประกอบด้ วยการหมุนแกน Varimax พบค่าไอเกนของทัง้ 7 ตัว
ประกอบ อยูร่ ะหว่าง 14.280 – 1.375 ความแปรปรวนมีคา่ 74 % ค่าสัมประสิทธิแอลฟาของแต่ละ
ตัวประกอบมีคา่ สูงตังแต่
้ 0.87 – 0.93 และเมื่อนํามาวิเคราะห์ครัง้ ที่ 2 พบว่า ตัวประกอบทุกตัวมี
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นํ ้าหนักสูงตังแต่
้ 0.563 – 0.747 ซึง่ แสดงว่ามิติทงั ้ 7 สามารถใช้ เป็ นดัชนีวดั สุขภาพองค์การของ
โรงเรี ยนได้ ข้ อค้ นพบจากงานวิจยั ดังกล่าว ทําให้ แบ่งสภาพของโรงเรี ยน 2 ประเภท คือ โรงเรี ยนที่
มีสขุ ภาพองค์การสมบูรณ์และโรงเรี ยนที่มีสขุ ภาพองค์การไม่สมบูรณ์ สรุปพอสังเขปได้ ดังนี ้
โรงเรี ยนที่มีสขุ ภาพองค์การสมบูรณ์ (healthy school) เป็ นโรงเรี ยนที่มีคะแนนสูงในทุก
มิติของสุขภาพองค์ ก าร กล่า วคื อ โรงเรี ย นสามารถรั ก ษาความสัมพัน ธ์ กับชุมชนไว้ ได้ โดย
ปราศจากการรบกวนหรื อการผลักดันจากกลุ่มผู้ปกครองที่ ไร้ เหตุผล มีคณะกรรมการศึกษาที่
เข้ มแข็งสามารถต่อสู้เพื่อให้ ได้ มาซึ่งนโยบายที่เหมาะสม ผู้บริ หารโรงเรี ยนเป็ นผู้ที่มีพฤติกรรม
สนับ สนุน และเป็ นมิ ต รกับ ผู้ร่ ว มงาน มี ก ารกํ า หนดมาตรฐานการปฏิ บัติ ง านไว้ สูง รวมทัง้ มี
ความสามารถในการใช้ อิท ธิ พ ลต่อผู้บัง คับ บัญ ชาหน่ ว ยเหนื อ เพื่ อขอความช่ ว ยเหลือ ในสิ่ง ที่
โรงเรี ยนต้ องการ นอกจากนี ้ผู้บริ หารโรงเรี ยนยังมีความสามารถในการจัดสรรทรัพยากร ด้ านวัสดุ
สื่ อ อุป กรณ์ ก ารเรี ย นต่า งๆ ให้ ค รู แ ละนัก เรี ย นได้ ใ ช้ อ ย่า งพอเพี ย งและเหมาะสม คณะครู ใ น
โรงเรี ยนเอาใจใส่ต่อการเรี ยน มีการมุ่งเน้ นทางวิชาการอยู่ในระดับสูง โดยกํ าหนดเป้าหมาย
ทางด้ านผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนไว้ ในแต่ละปี มีการจัดสภาพการเรี ยนการสอนอย่าง
เป็ นระบบและเคร่งครัด และกระตุ้นให้ นกั เรี ยนสนใจเรี ยนเพื่อให้ ผลการเรี ยนอยูใ่ นเกณฑ์ที่นา่ พอใจ
โรงเรี ยนที่มีสขุ ภาพองค์การไม่สมบูรณ์ (Unhealthy School) เป็ นโรงเรี ยนที่มีลกั ษณะ
ตรงกันข้ ามกับโรงเรี ยนที่มีสขุ ภาพสมบูรณ์ โดยมีคะแนนทุกมิติของสุขภาพองค์การอยู่ในระดับตํ่า
ซึ่งสรุ ปลักษณะโรงเรี ยนที่มีสขุ ภาพองค์การไม่สมบูรณ์ เป็ นโรงเรี ยนที่มกั จะถูกรุ กเร้ าจากความ
ต้ องการของชุมชนและผู้ปกครองจนไม่สามารถเป็ นอิสระ ผู้บริ หารโรงเรี ยนมีพฤติกรรมภาวะผู้นํา
ทังการมุ
้
ง่ งานและมุง่ คนตํ่าโดยให้ การส่งเสริ มสนับสนุนในการทํางานของครู น้อย ไม่ใช้ อิทธิพลกับ
ผู้บงั คับบัญชาจึงทําให้ ขาดการสนับสนุน วัสดุอุปกรณ์ การเรี ยน คณะครู ต่างทํางานด้ วยความ
ห่างเหินและระแวงซึง่ กันและกัน ขาดขวัญกําลังใจในการทํางาน ไม่สนใจต่อการสอน เป็ นผลให้
การมุง่ เน้ นวิชาการตํ่า และนักเรี ยนไม่สนใจในการเรี ยนเท่าที่ควร
การสรุ ปและการอภิปรายผล ข้ อสรุ ปได้ จากการศึกษาวิจัยครัง้ นี ้ ฮอยและเฟลดแมน
(Hoy and Feldman) ได้ กล่าวไว้ ว่า เครื่ องมือวัดสุขภาพองค์การที่สร้ างขึ ้นได้ ผ่านกระบวนการวิจยั ที่
เป็ นระบบเนื่องจากมีการทดสอบคุณภาพเครื่ องมือด้ วยการหาค่าความตรงและความเที่ยง และ
ข้ อค้ นพบได้ อธิบายเพิ่มเติมถึงสภาพขององค์การว่า องค์การที่มีสขุ ภาพสมบูรณ์ จะมีระดับของ
ความไว้ วางใจดียิ่งขึ ้นด้ วย โดยเฉพาะในตัวผู้บริ หารเพื่อนร่ วมงานและองค์การ ซึ่งสอดคล้ องกับ
ความเห็นของ โออุชิ ปี เตอร์ และวอเตอร์ แมน (Ouchi, Peter, and Waterman) ที่กล่าวไว้ ว่า

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

60
ผลิตผลและความไว้ วางใจมักจะไปด้ วยกัน 128 ดังนัน้ โรงเรี ยนที่มีสขุ ภาพสมบูรณ์จะมีบรรยากาศ
ที่สมบูรณ์ตามไปด้ วย กล่าวคือ มีบรรยากาศแบบเปิ ดโดยครู มีปฏิสมั พันธ์ ที่ดีตอ่ กัน ผู้บริ หารเป็ น
ผู้ที่น่าเชื่อถือและน่าเคารพศรัทธาและน่าไว้ วางใจ มีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับสถานการณ์ สภาพ
การทํางานในโรงเรี ยนจึงมีลกั ษณะแบบร่ วมมือกันอย่างไว้ วางใจ และเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทํา
ให้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนอยู่ในเกณฑ์ สงู เป็ นที่น่าพอใจอย่างเห็นได้ ชดั โรงเรี ยนมี
สภาพที่เป็ นระบบระเบียบ ซึ่งเป็ นคุณลักษณะที่แสดงคุณสมบัติของโรงเรี ยนที่มีประสิทธิ ผล 129
นอกจากนี ้ ผลงานวิจยั ยังพบอีกว่าสุขภาพองค์การของโรงเรี ยนมีความสัมพันธ์ กบั อัตราการออก
กลางคัน กล่าวคือ อัตราการออกกลางคันของนักเรี ยนลดน้ อยลงโรงเรี ยนที่ มีสุขภาพองค์ การ
สมบูรณ์จะเพิ่มแรงจูงใจให้ นกั เรี ยนและคณะครู มากขึ ้น ทําให้ นกั เรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
สูงขึ ้นด้ วย ลักษณะของผู้บริ หารโรงเรี ยนจะเต็มไปด้ วยความเชื่อมัน่ รู้ จกั ปรับเปลี่ยนและอุทิศตน
เพื่องาน ตลอดจนมีนวัตกรรมในการทํางาน มีความก้ าวหน้ าในอาชีพ (innovation) คณะครู จะมี
ความจงรั กภักดีและพึงพอใจในการทํางาน ทําให้ สภาพการเรี ยนการสอนในโรงเรี ยนสามารถ
นําไปสูก่ ารนิเทศที่มีประสิทธิผล 130
ดังนัน้ ในการศึกษาองค์ประกอบสุขภาพองค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษา เป็ นการ
สะท้ อนให้ เห็นภาพของการทํางานว่ามีความเหมาะสมกับสภาวการณ์และภารกิจของสถานศึกษา
มากน้ อยเพียงใด ทังในระดั
้
บสถาบัน ระดับการจัดการ และระดับปฏิบตั ิการ ซึ่งแต่ละระดับมีมิติ
ย่อยๆ ที่เป็ นตัวบ่งชี ้ แต่ละมิติสามารถอธิ บายแง่มุมของสุขภาพองค์การ และมีความชัดเจนใน
เกณฑ์การตัดสินเกี่ยวกับลักษณะของสุขภาพองค์การสมบูรณ์และสุขภาพองค์การไม่สมบูรณ์ โดย
เป็ นที่ยอมรับเนื่องจากมีพื ้นฐานของกรอบทฤษฏีรองรับ
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มิตสิ ุขภาพองค์ การ
จากการศึกษาเรื่ อง การพัฒนาเครื่ องมือตรวจวัดสุขภาพองค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษา
ผู้วิจัยเห็นว่ามี นักวิชาการหลายท่านได้ ศึกษาเกี่ ยวกับมิติสุขภาพองค์การซึ่งเป็ นสิ่งที่เป็ นความรู้
พื ้นฐานในการทําวิจยั ครัง้ นี ้ ดังนันผู
้ ้ วิจยั ได้ ศกึ ษาแนวคิดจากนักวิชาการหลายท่าน ดังนี ้
มายส์ (Miles) ได้ ทําการศึกษาโดยการเข้ าไปสังเกตและศึกษาการทํางานของคนงานใน
โรงงานผลิตยาแห่งหนึง่ ของประเทศอังกฤษ ทําให้ ได้ ข้อคิดในการแก้ ปัญหาการเปลี่ยนแปลงองค์การ
อย่างมีแบบแผน และได้ กําหนดลักษณะของสุขภาพองค์การในมิตติ า่ ง ๆ รวม 10 มิติ ดังนี 131
้
1. เป้าหมาย (goal focus) ต้ องมีเป้าหมายที่ชดั เจน เป็ นที่ยอมรับของสมาชิกทุกคนใน
องค์การ และนอกจากนันเป
้ ้ าหมายที่มีอยู่ในองค์การจะต้ องเข้ าถึงได้ โดยอาศัยการใช้ ทรัพยากร
ที่ อ งค์ ก ารมี อ ยู่ แ ละเป็ นเป้ าหมายที่ มี ค วามเหมาะสม สอดคล้ องกั บ ความต้ องการและ
สภาพแวดล้ อมสามารถก้ าวไปสูค่ วามสําเร็จได้
2. มีการติดต่อสื่อสารอย่างเหมาะสม (communication adequacy) การสื่อสาร
ภายในเป็ นสิ่งที่จําเป็ นมาก เนื่องจากองค์การประกอบด้ วยคนจํานวนมากอยู่ร่วมกัน ข่าวสาร
อาจจะมีการเปลี่ยนแปรได้ ทงระบบข่
ั้
าวสารในแกนตังและในแกนนอน
้
ตลอดจนการเกี่ยวข้ องกับ
สิ่งแวดล้ อมภายนอก สําหรับองค์การที่มีสขุ ภาพดีการเดินทางของข่าสารต้ องมีการแปรเปลี่ยน
น้ อยที่สดุ คือจะต้ องมีวิธีการที่ดี และรับรู้ได้ อย่างฉับพลันโดยเฉพาะการติดต่อสื่อสารภายใน
3. ความเป็ นธรรมในการใช้ อํานาจ (optimal power equalization) ในองค์การที่มี
สุ ข ภาพดี การกระจายอํ า นาจจํ า เป็ นต้ องมี ค วามยุ ติ ธ รรม หมายถึ ง ผู้ บัง คับ บัญ ชาและ
ผู้ใต้ บงั คับบัญชาควรจะต้ องมีอิทธิพล คือ มีการใช้ อํานาจในทางที่ดีโดยกระจายอํานาจอย่างเป็ น
ธรรมและทัว่ ถึง
4. มีการใช้ ทรัพยากรอย่างเหมาะสม (resource utilization) ในองค์การที่มีสขุ ภาพดี
จะต้ องสามารถใช้ วัตถุที่ เ ป็ นปั จจัย นํ า เข้ า (input) ได้ อย่า งมี ประสิท ธิ ผลโดยเฉพาะอย่า งยิ่ง
บุคลากร ในองค์การหนึ่งๆ จะต้ องไม่มีใครทํางานหนักจนเกินไป และยังมีบางคนไม่ได้ ทําอะไร
เลย การเฉลี่ย ปริ มาณงานจะต้ องให้ ได้ เท่า เที ยมกัน ในองค์ ก ารที่ มีสุขภาพดีนัน้ แม้ บุคลากร
ทังหลายจะทํ
้
างานหนักกันทุกคน เขาเหล่านัน้ ไม่ได้ ร้ ู สึกว่าตนต้ องทํางานหนักกว่าคนอื่น ๆ จะ
ทํางานด้ วยใจจดจ่อกับการทํางาน และพยายามสร้ างสรรค์งานเพื่อความเจริ ญขององค์การ
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Matthew B. Miles, Planned Change and Organizational Health: Figure and
Ground (Boston : Allyn and Bacon, 1973), 378 - 380.

62
5. ความสามัคคี (cohesiveness) องค์การที่สขุ ภาพดีสมาชิกมีความยึดเหนี่ยวต่อกัน
ภายในกลุ่ม รักใคร่ สนิทสนมและปรองดองกันอย่างดี คนที่มีสขุ ภาพดีมีภาพแจ่มชัดเกี่ยวกับ
ตัว เองนั่น คื อ รู้ ว่ า ตัว เองคื อ ใคร ดํ า เนิ น การต่ า ง ๆ เพื่ อ ให้ บรรลุจุ ด หมายที่ ตัง้ ไว้ สํ า หรั บ ตน
นอกจากนี ค้ นที่ มีสุขภาพดีจะเป็ นที่ ชอบตนเอง ไม่ทําลายตนเอง องค์การที่มีสุขภาพดีเช่นกัน
จําเป็ นที่ต้องเข้ าในตัวของมันเอง สมาชิกมีความรู้ สึกอยากอยู่ในองค์การต้ องการได้ รับอิทธิ พล
จากองค์การ แต่เป็ นอิทธิพลในรูปของความร่วมมือซึง่ กันและกัน
6. ขวัญ (morale) เป็ นสภาพของความพอใจที่มีอยู่ในตัวบุคคล แต่มีแค่ความพอใจยัง
ไม่เพียงพอ ดังนันขวั
้ ญภายในองค์การจึงรวมถึงผลรวมของอารมณ์ ซึ่งรวมถึงความรู้ สกึ ความ
พอใจและความปิ ติยินดี ซึ่งมีลักษณะตรงกันข้ ามกับความรู้ สึกไม่สบาย ไม่พอใจ ขวัญของ
องค์การจะเป็ นสิง่ ที่มีอิทธิพลต่อความสุข ความพึงพอใจของบุคคลภายในองค์การ
7. นวัตกรรม (innovativeness) องค์การที่มีสุขภาพดีจะต้ องมีแนวโน้ มที่จะใช้
กระบวนการใหม่ ๆ ในการทํางานเคลื่อนสูเ่ ป้าหมายใหม่ ๆ ผลผลิตใหม่ ๆ ออกมา และขยายตัวให้
กว้ า งขวางยิ่ ง ขึน้ ลัก ษณะของระบบเช่น นี จ้ ะสามารถสร้ างความเจริ ญงอกงามพัฒนา และ
เปลี่ยนแปลงมากกว่าที่จะอยู่คงที่ และงุ่มง่ามกับงานที่เป็ นแค่กิจวัตรประจําวัน และมาตรฐาน
กําหนด
8. ความอิสระ (autonomy) คนที่มีสขุ ภาพดีโดยปกติพฤติกรรมของเขาจะแสดงออกมา
จากภายในตัวเองไปสู่ภายนอก ซึง่ จะเป็ นคนที่มีอิสระในตัวเอง ไม่เอาตัวเองไปพึ่งพิงคนอื่นหรื อ
กับคนที่อํานาจสูงกว่า หรื อไปยุ่งกับความต้ องการที่จะเปลี่ยนแปลงอะไร องค์การที่สุขภาพดี
เช่นเดียวกัน นอกจากนี ้จะต้ องรู้ สึกว่าองค์การเป็ นเครื่ องมือของสิ่งแวดล้ อม และขณะเดียวกัน
ไม่ควรเป็ นตัวทํ าลายต่อความรู้ สึกของคนภายนอกด้ วย และองค์ การนัน้ ต้ องรู้ สึกมีอิสระจาก
อิทธิ พลของสิ่งแวดล้ อมเช่นเดียวกับบุคคล นั่นหมายความว่า องค์การจะแสดงพฤติกรรมใดๆ
ออกมาต้ องมีเสรี ภาพในการแสดงไม่ขึ ้นอยูก่ บั อิทธิพลของสิง่ แวดล้ อม
9. การปรับตัว (adaptation) มีความสามารถในการปรับตัว เพื่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง
ที่จะทําให้ พฒ
ั นาได้ มีลกั ษณะของการมีอิสรเสรี ที่จะการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับองค์การ หรื อ
บุคคลต่อสัมพันธ์ กับสิ่งแวดล้ อม ในกรณีที่มีความต้ องการของสิ่งแวดล้ อมจะต้ องเกิดขึ ้นอย่าง
แน่นอน ในการปรับตัวให้ เข้ ากัน องค์การจะต้ องมีความมัน่ คงและอดทนตามสภาพแวดล้ อม
10. ความสามารถในการแก้ ปัญหาที่เหมาะสม (problem - solving adequacy) การ
ได้ รับความกดดัน ความยุง่ ยากและความไม่สําเร็ จในการแก้ ปัญหาที่ยงุ่ ยาก ในที่นี ้มิได้ หมายความ
ว่า องค์การหรื อบุคคลที่มีสขุ ภาพดีนนจะปราศจากซึ
ั้
ง่ ปั ญหาและความยุ่งยาก แต่อยู่ที่ว่าบุคคล

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

63
เหล่านัน้ สามารถแก้ ปัญหาโดยใช้ พลังน้ อยที่สุดและยังคงมีปัญหาที่ต้องแก้ โดยที่กระบวนการ
แก้ ปัญหานัน้ ไม่ทําให้ องค์การอ่อนแอลงไป แต่อาจจะสามารถคงสภาพหรื อเข้ มแข็งยิ่งขัน้ ดังนัน้
องค์การที่สขุ ภาพดีต้องมีโครงสร้ างและขบวนการที่พฒ
ั นาแล้ วอย่างดี เพื่อรับทราบปั ญหาที่มีอยู่
เพื่อแสวงหาวิธีแก้ ปัญหา ตลอดจนเพื่อใช้ ในการประเมินประสิทธิภาพของการแก้ ปัญหาด้ วย
ส่วน ฮอยและฟอร์ ซสิ (Hoy and Forsyth) ได้ เสนอมิตกิ ารวัดสุขภาพองค์การไว้ 7 ด้ าน
ดังนี 132
้
1. ความเข้ มแข็งขององค์ การ (institutional integrity) หมายถึง ความสามารถ
ของโรงเรี ยนในการปรั บตัวให้ เข้ ากับสภาพแวดล้ อมและรักษาความสัมพันธ์ ที่ดีกับชุมชนไว้ ได้
ผู้บริหารปฏิบตั งิ านได้ อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเผชิญปั ญหาและความยุง่ ยากของสังคมได้
สภาพแวดล้ อม หมายถึง ปั จจัยหรื อแรงกดดันต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการบริ หาร
จัดการงานของโรงเรี ยน ซึง่ เซอร์ โต (Certo) ได้ อธิบายถึงสภาพแวดล้ อมขององค์การ ประกอบด้ วย
1) สภาพแวดล้ อมภายนอก (external environment) ซึง่ แบ่งออกเป็ น 1.1) สภาพแวดล้ อมทัว่ ไป
ได้ แก่ สภาพแวดล้ อมทางการเมืองและกฎหมาย เศรษฐกิจ เทคโนโลยี สังคมและวัฒนธรรม 1.2)
สภาพแวดล้ อมที่มีผลกระทบต่อองค์การโดยตรง ได้ แก่ ลูกค้ า คู่แข่งขัน สภาพตลาดแรงงาน
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ ผู้ร่วมลงทุน 2) สภาพแวดล้ อมภายในองค์การ (internal environment)
ประกอบด้ วย เจ้ าของกิจการ โครงสร้ างองค์การ ระบบการบริ หารจัดการ ผู้ถือหุ้น ลูกจ้ าง
คณะกรรมการบริ หาร วัฒนธรรมองค์การ รวมทังหน้
้ าที่งานต่าง ๆ (functions) ขององค์การทังนี
้ ้ยัง
มีสภาพแวดล้ อมด้ านอื่น ๆ อีก เช่น 1) สภาพแวดล้ อมทางเศรษฐกิจ เกี่ยวข้ องกับความสามารถ
ในการจัดหาทรัพยากรและแนวโน้ มเศรษฐกิจซึง่ มีผลกระทบต่อองค์การ เช่น ภาวะเงินเฟ้อ ระดับ
รายได้ ของประชากรผลผลิตส่วนรวมของประเทศ เป็ นต้ น 2) สภาพแวดล้ อมทางสังคม เป็ น
วิธีการคิดและการปฏิบตั ิที่เกิดจากการเรี ยนรู้ ร่วมกันของกลุ่มบุคคลและสังคม ประกอบด้ วย
ค่านิยม ทัศนคติ ความต้ องการ ลักษณะด้ านประชากรศาสตร์ เป็ นต้ น 3) สภาพแวดล้ อมทางด้ าน
การเมือง ประกอบด้ วยนโยบายของรัฐบาล นโยบายทางด้ านกฎหมาย และการเมือง รวมทังการ
้
ออกกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ ซึง่ มีอิทธิพลต่อประชาชนและองค์การ 4) สภาพแวดล้ อมทาง
เทคโนโลยี เป็ นการปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารให้ ทนั กับเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปั จจุบนั ต้ อง
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ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ ามามีสว่ นร่ วมในการบริ หารงานให้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น 133 นอกจากนี ้
สเตียร์ (Steers) ยังได้ ให้ ความสําคัญกับสภาพแวดล้ อม โดยระบุว่าสภาพแวดล้ อมเป็ นตัวแปรตัว
หนึ่งที่มีความสําคัญกับประสิทธิผลองค์การ โดย สเตียร์ (Steers) ได้ แบ่งสภาพแวดล้ อมออกเป็ น
2 ระดับ คือ สภาพแวดล้ อมภายในองค์การ เช่น บรรยากาศองค์การ(organizational climate)
สําหรับสภาพแวดล้ อมภายนอกองค์การ เช่น สภาพเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ (economic conditions)
ความร่วมมือของผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ อง 134
ในการจัดการศึกษาให้ มีประสิทธิ ผลนัน้ จําเป็ นต้ องอาศัยความร่ วมมือจากภายนอก
องค์การหรื อชุมชน ทัง้ นี ้เพราะโรงเรี ยนเป็ นระบบย่อยระบบหนึ่งในระบบสังคม ดังนัน้ การ
ดําเนินงานในโรงเรี ยนจะต้ องมีการประสานงานหรื อร่ วมมือกับชุมชนเพื่อสร้ างความสัมพันธ์ ที่ดี
ระหว่างโรงเรี ยนกับชุมชน บทบาทของโรงเรี ยนจะต้ องมีสว่ นร่ วมในการพัฒนาชุมชนเป็ นผู้นําทาง
วิชาการให้ แก่ชมุ ชน และเช่นกันชุมชนต้ องมีสว่ นในการสนับสนุนการมีสว่ นร่ วมในการจัดกิจกรรม
และการพัฒนาโรงเรี ยน ปั จจุบนั โรงเรี ยนเปิ ดโอกาสให้ ชมุ ชนเข้ ามามีสว่ นร่ วมในการจัดการศึกษา
มากขึ ้น เช่น เป็ นคณะกรรมการสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ทําหน้ าที่ในการกําหนดวิสยั ทัศน์ในการ
พัฒนาโรงเรี ยน รวมทังมี
้ สว่ นร่วมในการกําหนดนโยบายในการบริ หารรวมถึงการให้ การสนับสนุน
ในด้ านสถานที่ ทรัพยากรบุคคลในรู ปของภูมิปัญญาท้ องถิ่น หรื อแม้ แต่วสั ดุ อุปกรณ์ที่มีในท้ องถิ่น
นอกจากด้ านการบริ หารจัดการแล้ ว สถานศึกษายังเปิ ดโอกาสให้ ชุมชนเข้ ามามีส่วนร่ วมใน
กระบวนการเรี ยนการสอน การจัดทําหลักสูตรเพื่อให้ สอดคล้ องกับวิถีชีวิตของชุมชน โรงเรี ยนกับ
ชุมชนจึงเป็ นสิ่งที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ ประสิทธิผลของการจัดการศึกษาจึงเกี่ยวข้ องและ
สัมพันธ์ กบั ชุมชน และเพื่อเป็ นการสร้ างความสัมพันธ์ อนั ดีระหว่างโรงเรี ยนกับชุมชน โรงเรี ยน
จะต้ องให้ ความช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่ชมุ ชนจัดขึ ้น เพราะถือว่าเป็ นภารกิจของ
โรงเรี ยนในการพัฒนาชุมชน ความร่วมมือจากชุมชน หมายถึง ความร่ วมมือหรื อความช่วยเหลือ
อื่นใด ที่สถานศึกษาได้ รับจากชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น สถานประกอบการ
หรื อสถาบันทางสังคมอื่นเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรี ยน 135
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C.S. Certo, Modern Management, 5th ed. (n.p. : A Division of Simon &
Schuster,1992), 192.
134
M.R. Steers, Organizational Effusiveness : A Behavioral View (Santa
Monica, Calif : Goodyear Publishing Company, 1977), 84.
135
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, แนวทางการดําเนินงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (กรุงเทพมหานคร : พริกหวานกราฟฟิ ค, 2545), 7.

65
จากสภาพแวดล้ อมทังภายในและภายนอกมี
้
ความสําคัญและเป็ นปั จจัยหนึ่งที่สง่ ผลต่อ
ประสิทธิผลองค์การ เนื่องจากสภาพแวดล้ อมในปั จจุบนั มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้ างมาก จึงส่งผล
ต่อองค์การ เนื่องจากองค์การไม่สามารถอยู่ได้ โดยลําพัง หากแต่จะต้ องมีปฏิสมั พันธ์ กับ
สภาพแวดล้ อมต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา อีกทังปั
้ จจัยนําเข้ าองค์การรับมาจาก
สภาพแวดล้ อม ดังนัน้ ประสิทธิ ผลของโรงเรี ยนจึงขึน้ อยู่กับปั จจัยสภาพแวดล้ อม และ
ความสามารถของผู้บริ หารในการคาดคะเนความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้ อมและปรับปรุ ง
องค์การให้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
การสร้ างความสัม พั น ธ์ กั บ ชุ ม ชนนับ เป็ นภารกิ จ หลัก ของโรงเรี ย น ซึ่ ง การสร้ าง
ความสัมพันธ์ กบั ชุมชนจะประกอบด้ วย นโยบายของโรงเรี ยน ซึง่ จะต้ องเป็ นนโยบายเปิ ดประตู
โรงเรี ยน ความร่ วมมือของบุคลากรในโรงเรี ยน ความพร้ อมของโรงเรี ยนในด้ านอาคารสถานที่
เทคโนโลยีที่ทันสมัย ตลอดจนความพร้ อมของทุกชุมชน ซึ่งทราบถึงสภาพปั ญหาและวิธีที่จะ
แก้ ไขปั ญหานัน้ ๆ นอกจากนี ้ โรงเรี ยนต้ องทําหน้ าที่เป็ นศูนย์กลางของชุมชน เพื่อให้ ประชาชนใน
ชุมชนได้ แสวงหาความรู้และเข้ ามาใช้ บริ การต่างๆ ของทางโรงเรี ยนได้ หากทางโรงเรี ยนและชุมชน
้ อง
มีความสัมพันธ์อนั ดีตอ่ กัน จะทําให้ พฒ
ั นาสังคมให้ ดีขึ ้น 136 ซึง่ ระหว่างโรงเรี ยนและชุมชนนันต้
ยึดหลักการสร้ างความเข้ าใจที่ดีตอ่ กันในบทบาทและภารกิจที่ต้องร่วมกันรับผิดชอบ โดยโรงเรี ยน
ต้ องทําหน้ าที่เป็ นศูนย์กลางของชุมชน เพื่อให้ ประชาชนมีความสัมพันธ์ ที่ดีต่อกันซึง่ ถือเป็ นหัวใจ
ของการเปลี่ ย นแปลงพัฒ นาชุ ม ชนและสัง คมให้ ดี ขึ น้ ซึ่ง มี 3 ขัน้ ตอน คื อ การวางแผน
ปฏิบตั ิการ และประเมินผลแล้ วรายงานผลให้ บุคลากรในโรงเรี ยนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องทราบ 137
นอกจากนัน้ โรงเรี ยนมี ความอิ สระในการบริ ห ารจัดการมากขึน้ ภายใต้ ก ารมี ส่ว นร่ ว มในการ
ตัดสินใจของ ครู นักเรี ยน ผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชนโดยมุ่งให้ อํานาจแก่คณะกรรมการสถานศึกษาใน
3 เรื่ องคือ งบประมาณ บุคลากร หลักสูตร หรื อโปรแกรมการศึกษา 138 เมื่อศึกษาถึงขอบข่าย
ความสัมพันธ์ ระหว่างโรงเรี ยนกับชุมชน พบว่าประกอบด้ วย งานการให้ บริ การชุมชนด้ านต่าง ๆ
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พรรณี สุวตั ถี, “การวิเคราะห์สขุ ภาพองค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษาขันพื
้ ้นฐาน”
(วิทยานิพนธ์ปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2537), 65.
137
ไพฑูรย์ สินลารัตน์, “บทบาทของโรงเรียนต่อชุมชน,” ในเอกสารการสอนชุดวิชาโรงเรียน
กับชุมชนหน่วยที่ 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (กรุเทพฯ : โรงพิมพ์ธรรมดา, 2526), 51 – 58.
138
เสริ มศักดิ์ วิศาลาภรณ์, การกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา.
(มปท. : 2541), 401. (อัดสําเนา)

66
ได้ แก่ การให้ บริ การงานวิชาการ การให้ คําแนะนําหรื อการปรึ กษาหารื อในกิจกรรมของชุมชน
ตลอดจนการให้ บริการอาคารสถานที่หรื อวัสดุอปุ กรณ์ เป็ นต้ น งานรับความช่วยเหลือจากชุมชน
ได้ แก่ การให้ ชมุ ชนเข้ ามีสว่ นร่วมช่วยเหลือโรงเรี ยนทังด้
้ านการเงิน วัสดุอปุ กรณ์และแนวคิด ซึง่ มี
แนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ ให้ ชุมชนเห็นความสําคัญของโรงเรี ยน การเปิ ดโอกาสให้
ชุมชนเข้ ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนาโรงเรี ยน การทําโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากชุมชน
ตลอดจนการจัดให้ มีการยกย่อง ตอบขอบคุณแก่ผ้ มู ีสว่ นช่วยเหลือโรงเรี ยน งานเกี่ยวกับกรรมการ
อํานวยการโรงเรี ยน ซึง่ เป็ นผู้ที่จะเข้ ามามีบทบาทช่วยเหลือโรงเรี ยนในด้ านต่าง ๆ ซึง่ ทางโรงเรี ยน
ควรดําเนินตังแต่
้ การวางแผนเกี่ยวกับการสรรหาบุคคลเข้ ามารับตําแหน่งเป็ นกรรมการอํานวยการ
โรงเรี ยน มีการชี ้แจงบทบาทหน้ าที่ ตลอดจนจัดให้ มีการประชุมเพื่อให้ มีบทบาทในการพัฒนา
โรงเรี ยน อย่างน้ อยภาคเรี ยนละ 1 ครัง้ งานสร้ างความสัมพันธ์กบั ชุมชนและหน่วยงานอื่น เป็ น
การดําเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เอื ้ออํานวยให้ เกิดความสัมพันธ์ ที่ดีระหว่างโรงเรี ยนกับชุมชน
รวมทังหน่
้ วยงานอื่น ๆ งานการจัดตังกลุ
้ ่ม ชมรม สมาคม มูลนิธิ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของ
ทางโรงเรี ยน และงานการประชาสัมพันธ์ เป็ นการเผยแพร่ ข่าวสารและผลงานของโรงเรี ยน และ
เพื่อสร้ างความเข้ าใจอันดีระหว่างโรงเรี ยนกับชุมชนและหน่วยงานอื่น ๆ โดยจัดทําในรู ปของการ
ประกาศ แถลงการณ์ การให้ ข่า วแก่ สื่ อมวลชน การโฆษณาทางสื่ อมวลชน แผ่น ป้ ายหรื อ
เคลื่อนที่ การจัดทําเอกสาร ได้ แก่ จดหมายข่าว วารสาร หรื อแผ่นปลิว เป็ นต้ น 139
ความเข้ ม แข็ ง ขององค์ ก าร หมายถึ ง การสร้ างความสัม พัน ธ์ ที่ ดี กับ ชุม ชน ซึ่ง จะ
เกี่ยวข้ องในเรื่ องการให้ บริ การชุมชนในด้ านวิชาการ การให้ ชมุ ชนมีสว่ นร่ วมในการพัฒนาโรงเรี ยน
การจัดตังกลุ
้ ่ม ชมรม สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรี ยน รวมทัง้ งานประชาสัมพันธ์ ข่าวสารและ
ผลงานของโรงเรี ยน
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับความเข้ มแข็งขององค์การโดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ ได้ ทํ าการศึกษาบทบาทของการมีส่ว นร่ วมของเครื อข่ายพ่อแม่
ผู้ปกครองของ
ต่างประเทศ ซึง่ อยู่ในรูปของคณะกรรมการโรงเรี ยน โดยมีพ่อแม่ ผู้ปกครองร่ วมเป็ นกรรมการ และ
พบว่า ประเทศนิวซีแลนด์ พ่อแม่ผ้ ปู กครอง มีสว่ นร่ วมในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา โดยมี
การสร้ างเครื อข่ายเชื่อมโยงระหว่างโรงเรี ยน ชุมชน พ่อแม่ ผู้ปกครองและนักเรี ยนเพื่อหารายได้
นํามาใช้ ในการบริ หารงานของโรงเรี ยน ด้ วยวิธีการระดมบุคคล เงินทุน วิทยากรสมัยใหม่ เพื่อให้
โรงเรี ยนพึ่งตนเองได้ นอกจากนี ้ยังระดมความคิดเห็นและความร่ วมมือในการประชาสัมพันธ์
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สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, แนวทางการดําเนินงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (กรุงเทพมหานคร : พริกหวานกราฟฟิ ค, 2545), 9.

67
เผยแพร่ขา่ วสารข้ อมูลเพื่อสะท้ อนความคิดเห็นที่หลากหลายและนํามาทบทวนปรับปรุ งต่อไป ส่วน
ในประเทศญี่ปนุ่ พ่อ แม่ ผู้ปกครองและครูจะมีความสัมพันธ์กนั อย่างใกล้ ชิด โดยครูจะเป็ นฝ่ ายไป
เยี่ยมบ้ าน เพื่อดูแลความเป็ นอยู่ของนักเรี ยนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ปกครอง ทังด้
้ าน
ผู้เรี ยน การพัฒนาโรงเรี ยน และด้ านอื่นที่เกี่ยวข้ อง 140 ส่วนจงกล เชษฐเจริ ญรัตน์ ได้ ศกึ ษาเรื่ อง
ปั ญหาความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรี ยนกับชุมชนของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน กรุ งเทพมหานคร พบว่า ระดับปั ญหาความสัมพันธ์ โดยรวมและรายด้ าน
อยู่ในระดับปานกลาง ทัง้ 6 ด้ าน ซึง่ ได้ แก่ การวางแผนสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรี ยนกับ
ชุมชน การสร้ างและเผยแพร่เกียรติประวัตขิ องโรงเรี ยน การให้ บริ การชุมชน การมีสว่ นร่ วมในการ
พัฒนาชุมชน การได้ รับความสนับสนุนจากชุมชน และการประเมินผลงานสร้ างความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรี ยนกับชุมชน นอกจากนีย้ งั ได้ กล่าวไว้ ว่าความสัมพันธ์ ระหว่างโรงเรี ยนกับชุมชน
เป็ นไปทางที่ ดี จ ะส่ ง ผลถึ ง ความสัม พัน ธ์ ที่ ดี ร ะหว่ า งผู้บ ริ ห าร ครู โรงเรี ย นและชุ ม ชนด้ ว ย
ส่วนเกรี ยง กัลป์ตินนั ท์ ได้ ศกึ ษาความต้ องการมีส่วนร่ วมทางการศึกษาของ
เช่นเดียวกัน 141
องค์ การบริ หารส่ว นจัง หวัด ในเขตการศึกษา 10 จากผลการศึกษาความต้ องการมี ส่วนร่ ว ม
ทางการศึกษาขององค์การบริ หารส่วนจังหวัดในเขตการศึกษา 10 พบว่า ส่วนใหญ่มีความต้ องการ
มี ส่ว นร่ ว มในระดับ มากทุก ด้ า น ดัง นัน้ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ การศึก ษาและหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้ องกับองค์การบริ หารส่วนจังหวัด ควรปรับระบบการบริ หารจัดการและเปิ ดโอกาสให้ ชมุ ชน
เข้ ามามีส่วนร่ วมให้ มากขึ ้น โดยกระจายอํานาจไปสู่โรงเรี ยนและชุมชนให้ มากและกระจายไปทุก
พื ้นที่อย่างกว้ างขวาง ซึง่ วิธีการดําเนินงานควรใช้ รูปแบบที่หลากหลายพัฒนาบุคลากรให้ มีความ
พร้ อมสอดรับกับชุมชน นอกจากนันเผยแพร่
้
ผลการดําเนินงานประชาสัมพันธ์ และเปิ ดโอกาสให้
กลุม่ บุคลากร ได้ เข้ ามามีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, คู่มือการดําเนินงานเครือข่ ายพ่ อ
แม่ ผ้ ูปกครองเพื่อปฏิรูปการเรี ยนรู้ [Online], accessed 13 April 2010. Available from
http://www.childthai.org/cic/e2557.html
141
จงกล เชษฐเจริ ญรัตน์, “การศึกษาปั ญหาความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรี ยนกับชุมชน
ของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐานกรุงเทพมหานคร”
(วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
รามคําแหง, 2546), บทคัดย่อ.

68
ในทุกพื ้นที่การศึกษา 142 ส่วน รุ่งเรื อง สุขาภิรมย์ กล่าวว่าการมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษาไว้ ว่า
ในส่วนของภาคเอกชนถึงแม้ ภาครัฐจะมีนโยบายชัดเจนในการส่งเสริ มให้ เอกชนเข้ ามามีส่วนร่ วม
ในการจัดการศึกษา แต่ที่ผ่านมาตังแต่
้ การปฏิรูปการศึกษา แนวโน้ มสัดส่วนการมีส่วนร่ วมของ
ภาคเอกชนยังไม่สงู มากนัก ทังในระดั
้
บการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน และระดับอุดมศึกษา เนื่องจากการ
ขาดมาตรการสนับสนุนอย่างเป็ นรู ปธรรมและการมีกฎระเบียบหลายอย่างที่ทําให้ ภาคเอกชนไม่
คล่องตัว ส่วนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น หรื อองค์การปกครองส่วนท้ องถิ่น
ที่ผา่ นมามีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นแต่เฉพาะในส่วนของการศึกษาก่อนประถมศึกษาเท่านันเนื
้ ่องจากเริ่ มมี
การถ่ายโอนให้ กบั องค์การปกครองส่วนท้ องถิ่น 143 และกมลพรรณ ชีวพันธุ์ศรี กล่าวว่าการมีสว่ น
ร่ วมในการจัดการศึกษาไว้ ว่า อยากให้ มีการกํ าหนดบทบาทผู้ปกครองและสิทธิ ของเครื อข่า ย
ผู้ปกครองให้ ชดั เจน และควรมีการยกเลิกเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาจากส่วนกลาง เพื่อให้ การจัด
การศึกษามีความหลากหลาย 144 นอกจากนี ้ ชัญญา อภิปาลกุล และเรณู คุปตัษเฐี ยร ได้ ทําการ
วิจยั เรื่ อง การพัฒนากระบวนการบริ หารงานในรูปคณะกรรมการในเขตพื ้นที่และสถานศึกษา ในส่วน
ของกระบวนการบริ หารงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขันพื
้ น้ ฐาน พบว่า คณะกรรมการ
สถานศึกษาขาดความรู้ ความเข้ าใจในระบบการทํางานของสถานศึกษา ควรมีการจัดอบรมและ
พัฒนาเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาไม่ร้ ูบทบาทหน้ าที่ของตนเองและไม่
มีเวลามาร่วมประชุม และเวลาเข้ าประชุมจะไม่คอ่ ยกล้ าแสดงความคิดเห็นหรื อคําแนะนําแก่ผ้ บู ริ หาร
สถานศึกษา แต่ถ้าหากความสัมพันธ์ ระหว่างโรงเรี ยนกับชุมชนเป็ นไปด้ วยดีแล้ วจะส่งผลดีต่อการ

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

142

เกรี ยง กัลป์ตินนั ท์, “ความต้ องการมีสว่ นร่วมทางการศึกษาขององค์การบริ หารส่วน
จังหวัดในเขตการศึกษา 10” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี, 2546), บทคัดย่อ.
143
รุ่งเรื อง สุขาภิรมย์, รายงานสารคดีชุดครูไทย ตอนที่ 2 เรื่อง การมีส่วนร่ วมใน
การจัดการศึกษา [Online], accessed 6 January 2010. Available from http://thainews.
prd.go.th/previewnews.php?news_ id
144
กมลพรรณ ชีวพันธุ์ศรี, รายงานสารคดีชุดครูไทย ตอนที่ 2 เรื่อง การมีส่วน
ร่ วมในการจัดการศึกษา [Online], accessed 6 January 2010. Available from
http://thainews.prd.go.th/previewnews.php?news_ id

69
ทํางานร่ วมกันระหว่างโรงเรี ยนกับคณะกรรมการและชุมชน145
นอกจากนี ้การมีส่วนร่ วมของ
คณะกรรมการสถานศึก ษาในต่า งประเทศนอกจากจะมี ห น้ า ที่ ใ ห้ คํ า ปรึ ก ษาแนะนํ า ในฐานะ
กรรมการสถานศึกษาแล้ ว ยังมีส่วนตัดสินใจในการกําหนดเป้าหมาย นโยบายของสถานศึกษา
มีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการศึกษาตลอดจนคัดเลือกผู้บริ หารสถานศึกษา แต่คณะกรรมการ
สถานศึ ก ษาในประเทศไทย อํ า นาจในการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ร ะบุ ไ ว้ อย่ า งชั ด เจน ในระเบี ย บ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้ วยคณะกรรมการสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พ.ศ. 2543 แต่ไม่ได้ ปฏิบตั ิตามที่
ระบุไว้ ในบทบาทหน้ าที่ได้ อย่างสมบูรณ์ เนื่องจากขาดความรู้ ความเข้ าใจในบทบาทที่แท้ จริ ง และ
ขาดการเปิ ดโอกาสให้ เข้ ามามีส่วนร่ วมอย่างแท้ จริ งของสถานศึกษา นอกจากมีหน้ าที่ปฏิบตั ิงานใน
ฐานะผู้ให้ คําแนะนํา คําปรึ กษา ให้ ความช่วยเหลือในด้ านทรัพย์สินโดยการจัดระดมทุนทรัพยากร
จัดทอดกฐิ น ทอดผ้ าป่ าเพื่อจัดสร้ างเป็ นกองทุนในการพัฒนาโรงเรี ยนต่อไป และประสานงานระหว่าง
โรงเรี ยนและชุมชนท้ องถิ่นเท่านัน้ แทนที่จะทําหน้ าที่ของการร่ วมกําหนดนโยบายและการติดตาม
ประเมินผล การวิเคราะห์ปัญหา แก้ ปัญหา รวมทังการมี
้
ส่วนร่ วมในการจัดการเรี ยนการสอน
ของสถานศึกษา 146 ส่วนไรด์เอาท์ (Rideout) ได้ ศกึ ษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริ หารจัดการแบบมี
ส่วนร่ วมของโรงเรี ยน (school based management) โดยพบว่า ผู้ปกครองไม่เคยเข้ ามามีสว่ นร่วม
เลย ส่วนครูมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษาเพียงเล็กน้ อยและในขอบเขตจํากัด ส่วนผู้บริ หารมีสว่ นร่ วม
มากที่ สุด ทัง้ ครู และผู้ปกครองต้ องการเข้ ามามีส่วนร่ วมรั บผิดชอบในการดําเนินการจัดการศึกษา
และต้ องการให้ สภาโรงเรี ยนทําหน้ าที่ให้ คําปรึกษาหารื อในการดําเนินงานดังกล่าว ทังผู
้ ้ ปกครองและ
ครู ต้องการให้ มีการปรับเปลี่ยนแนวการดําเนินงานโดยเปิ ดโอกาสให้ โอกาสให้ ผ้ มู ีส่วนร่ วมในบทบาท
ต่าง ๆ และมี การกระจายอํ านาจในการส่งงบประมาณมายังโรงเรี ยน 147 นอกจากนี ว้ อเทอร์ แมน
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ชัญญา อภิปาลกุล และเรณู คุปตัษเฐี ยร, การพัฒนากระบวนการบริหารงานใน
รู ปคณะกรรมการในเขตพืน้ ที่และสถานศึกษา [Online], accessed 6 January 2010.
Available from http://www.matichon.co.th/matichon/matichon_detail.php?s_tag
146
กมลาศน์ ศรประสิทธิ์, “ปั จจัยที่สง่ ผลต่อการมีสว่ นร่วมในการบริหารสถานศึกษา
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐานอําเภอสะเดา สํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาสงขลา เขต
3” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราช
ภัฎสงขลา, 2548), 111.
147
David Rideout Frederick , “School - based management for Small
School in Newfoundland and Labrador,” Dissertation Abstracts International 57, 8
(February 1977) : 348.

70
(Waterman) ได้ ทําการศึกษาผลกระทบของความสัมพันธ์ ระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรี ยนที่ มีผลต่อ
การศึกษาของนักเรี ยนว่า ความสัมพันธ์ ระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรี ยนในด้ านการศึกษาของเด็กมี
ความเชื่อมโยงกับผลการศึกษาอย่างแท้ จริ ง โดยความสัมพันธ์ ระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรี ยนมีผลต่อ
การเรี ยนของเด็กอย่างแท้ จริง148
ดังนันในการศึ
้
กษาเรื่ องความเข้ มแข็งขององค์การระหว่างสถานศึกษากับชุมชนนัน้ ได้
มีการให้ ความสําคัญกับการสร้ างความเข้ มแข็งให้ กบั สถานศึกษาโดยกําหนดให้ มีคณะกรรมการ
สถานศึกษาขันพื
้ ้นฐานทังนี
้ ้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่
แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และเพื่อเป็ นการรองรับการกระจายอํานาจทางการศึกษา
ซึ่ ง ในกฎหมายดัง กล่ า วได้ กํ า หนดบทบาทหน้ าที่ ข องชุ ม ชนซึ่ ง อยู่ใ นรู ป ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาไว้ อย่างชัดเจน เป็ นการเปิ ดโอกาสในการสร้ างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรี ยนและ
ชุม ชนในการร่ ว มกัน บริ ห ารจัด การ พัฒ นาสถานศึก ษาในมี ค วามเข้ ม แข็ ง ตลอดจนให้ ก าร
สนับสนุน กิ จ กรรมของสถานศึก ษาในทุก ๆ ด้ า น แต่อย่า งไรก็ ตามในทางปฏิบัตินัน้ ยัง พบว่า
ชุมชนที่ได้ รับคัดเลือกเข้ ามาเป็ นคณะกรรมการสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐานส่วนใหญ่นนยั
ั ้ งขาดความรู้
ในบทบาทหน้ า ที่ ข องตนเอง ตลอดจนการใช้ อํ า นาจในการแสดงความคิดเห็ น และตัด สิน ใจ
นอกจากมีหน้ าที่ปฏิบตั งิ านในฐานะผู้ให้ คําแนะนํา คําปรึกษา ให้ ความช่วยเหลือในด้ านทรัพย์สิน
และประสานงานระหว่างโรงเรี ยนและชุมชนท้ องถิ่นเท่านัน้
2. อิทธิพลของผู้อาํ นวยการ (principal influence) อิทธิพล (influence) เป็ น
รูปแบบหนึ่งของพลังอํานาจ และเป็ นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล โดยการกระทําของบุคคลหนึ่งมี
ผลกระทบกระเทือนต่อความคิดหรื อทัศนคติของอีกคนหนึ่ง การจูงใจ การเกลี ้ยกล่อม การ
เสนอแนะ ต่างเป็ นรู ปแบบของอิทธิพลทังสิ
้ ้นภายใต้ อิทธิพล บุคคลจะเชื่อฟั งและปฏิบตั ิตาม
หัวหน้ าทังๆ
้ ที่เขายังมีสิทธิใช้ ดลุ ยพินิจของเขาเอง เพื่อที่จะดูว่าการใช้ อํานาจนันถู
้ กต้ องหรื อไม่
และบุคคลยังสามารถเลือกปฏิบตั ิตามหรื อปฏิเสธไม่ปฏิบตั ิตามได้ 149 ผู้มีอิทธิพลไม่สามารถจะ
ลงโทษผู้อยูใ่ ต้ อิทธิพลได้ อย่างเต็มที่หรื อกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ ว่า สิ่งที่ผ้ มู ีอิทธิพลจะกระทําต่อผู้อยู่ใต้
อิทธิพลที่ไม่ยอมปฏิบตั ติ ามความประสงค์ของตนมีเพียง กุศโลบาย (manipulation) อันได้ แก่ การ
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Jill M. Waterman, “Understanding the Impact of parent school
involvement on children’s Educational Outcomes,” The Journal of Educational 91,
6 (July – August 1998) : 370 – 379.
149
วัฒนา พัชราวนิช, ภาวะผู้นําและการจูงใจ (กรุงเทพ : สถาบันราชภัฏบ้ านสมเด็จ
เจ้ าพระยา, 2545), 8.

71
โน้ มน้ าวจิตใจ การให้ กําลังใจและการชักชวน เป็ นต้ น 150 นอกจากนันเพื
้ ่อให้ เกิดความเข้ าใจ
เกี่ยวกับคําว่าอิทธิพลและอํานาจนัน้ ลูธานส์ (Luthans)ได้ อธิบายความหมายไว้ ว่า อํานาจ
(power) หมายถึง ความสามารถที่จะทําให้ คนหรื อกลุม่ คนได้ ทําบางสิ่งบางอย่างหรื อทําให้ กลุ่ม
คนได้ เปลี่ยนแปลงไปในทางใดทางหนึ่ง และอิทธิพล (influence) จัดอยู่รวมในอํานาจด้ วย อํานาจ
หน้ าที่ (authority) หมายถึง อํานาจที่องค์การมอบให้ ส่วนอิทธิพล หมายถึง อํานาจส่วนบุคคล
(personal influence) ซึง่ เกิดขึ ้นนอกขอบเขตของอํานาจหน้ าที่ อิทธิพลนี ้อาจมาจากคุณสมบัติ
ส่วนตัว (personal qualities) ได้ ซึง่ รวมถึงความเป็ นผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ บุคลิกลักษณะ
ส่วนตัวและองค์ประกอบตามสถานการณ์ตา่ งๆ ด้ วย 151
ส่วนผู้บริ หารเป็ นผู้ที่สนับสนุนส่งเสริมให้ มีความสัมพันธ์ภายในกลุม่ ดําเนินการไปด้ วยดี
หรื อเป็ นการใช้ อิทธิพลระหว่างบุคคลในสถานการณ์หนึ่งๆ เพื่อให้ ได้ มาซึ่งวัตถุประสงค์อย่างใด
อย่างหนึ่งหรื อหลายอย่าง 152 และเป็ นความสามารถของผู้บริ หารในการจูงใจให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิตามหรื อ
เห็ น ด้ ว ยกับ ข้ อ เสนอแนะและรู้ จัก ยอมรั บ ความคิด เห็ น ของผู้อื่ น จะต้ อ งเป็ นผู้ที่ มี ค วามริ เ ริ่ ม
สร้ างสรรค์ ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงการกระทํ า ของผู้ ปฏิ บัติ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ 153
นอกจากนี ้เป็ นการมีอิทธิพลเหนือการกระทําของผู้อื่น คุณค่าของผู้นําจะอยู่ที่ว่าสามารถตัดสินใจ
ได้ วา่ จะต้ องทําอะไรและสามารถชักนําให้ ผ้ อู ื่นช่วยทํางานให้ สําเร็ จลุลว่ งไปดังที่ได้ ตงใจ
ั ้ 154
ดังนันอิ
้ ทธิพลของผู้อํานวยการ (principal influence) หมายถึง ความสามารถของ
ผู้บริ หารโรงเรี ยนที่สามารถโน้ มน้ าวให้ ผ้ บู งั คับบัญชาเห็นพ้ องต้ องกันในข้ อเสนอและข้ อพิจารณา
ยอมรับความคิดเห็นของผู้บริ หารและผู้บริหารมีอิสระจากอิทธิพลของผู้บงั คับบัญชา ตลอดจนรู้จกั
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B. Horton Paul and L. Hunt Chester, Sociology, 2nd ed. (New York : McGraw Hill,1968), 321.
151
Fred Luthans, Organizational Behavior, 8th ed. (New York : McGraw Hill,1998), 462.
152
Tannenbaum, R., Weschler, I. R. and Massarik,F., Leading and
Organization : A Behavioral Science Approach (New York : Mc Graw – Hill Book
Company Inc., 1959), 135.
153
F.E. Fiedler, Theories of Leadership Effectiveness (New York : Mc.Graw Hill, 1967), n. peg.
154
F.A. Nigro, Modern Public Administration (New York : Harper and Row,
1970), 222.
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ใช้ กลวิธีที่เหมาะสม ได้ แก่ การประสาน การติดต่อสื่อสาร การควบคุมงานและการมอบหมาย
งาน เพื่อให้ เกิดอิทธิพลผลักดันให้ ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชาทํางานอย่างที่ผ้ บู ริ หารต้ องการ
การประสานงาน หมายถึง การจัดระเบียบการทํางานและการติดต่อกัน เพื่อให้ งาน
และเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายต่าง ๆ ร่ วมมือปฏิบตั ิการเป็ นนํ ้าหนึ่งใจเดียวกัน ไม่ทําให้ งานซ้ อนกัน ขัดแย้ ง
หรื อ เหลื่ อ มลํ า้ กั น เพื่ อ ให้ การปฏิ บัติ ง านดํ า เนิ น ไปโดยราบรื่ น รวดเร็ ว ประหยัด และมี
ประสิทธิ ภาพ ถ้ าหากขาดการประสานงานในหน่วยงานแล้ ว ผลและคุณภาพของงานจะไม่ได้
ตามเป้าหมาย การทํางานจะสิ ้นเปลืองทังอุ
้ ปกรณ์ วัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์ เวลา และก่อให้ เกิดความ
ขัดแย้ งในที่สดุ 155 การประสานงานมิได้ หมายความเพียงว่า ได้ จดั ให้ มีการประสานงานกันเท่านัน้
หากต้ องพยายามให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิงานทุกฝ่ ายมีความเข้ าใจในงาน เข้ ามาร่วมทํางานกันอย่างพร้ อมเพรี ยง
ข้ อตกลงที่สําคัญยิ่งของการประสานงาน คือ ความร่ วมมือ ซึง่ เป็ นเรื่ องของจิตใจในการทํางาน
ร่ วมกัน การประสานงานเป็ นเทคนิคในการนําเอาทรัพยากรทางการบริ หาร เช่น คน เงิน วัสดุ
สิ่งของ เวลา ความตังใจในการทํ
้
างาน และการอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ในการปฏิบตั ิงาน
เพื่อหวังที่จะให้ ได้ ผลออกมาอย่างประสิทธิภาพ ดังนันการประสานงานที
้
่ดีจึงต้ องอาศัยเทคนิค
ในทางบริ หารรูปต่าง ๆ เช่น มีการวางแผนที่ดี การกําหนดอํานาจหน้ าที่การงาน การกระจายงาน
และการเคลื่อนไหวของงาน เป็ นต้ น สิ่งเหล่านี ้จะเป็ นเครื่ องช่วยให้ การดําเนินงานเป็ นไปตาม
ระเบียบแบบแผน การขัดแย้ งจะลดน้ อยลง การประสานงานมีอยู่ทุกระดับขัน้ ของการบังคับ
บัญชาทังอย่
้ างเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ ผู้อํานวยการจะต้ องคอยควบคุมให้ งานประสาน
สอดคล้ อ งและดํ า เนิ น ไปตามแผนที่ กํ า หนดไว้ 156 นอกจากนัน้ บทบาทเป็ นผู้ ประสานงาน
(coordinator) ผู้บริ หารจะต้ องมีความเข้ าใจรู ปแบบการปฏิสมั พันธ์ของมนุษย์ เข้ าใจเครื อข่ายของ
การสื่อสาร รู้ จกั วิธีนิเทศงานที่พงึ ปรารถนา เข้ าใจระบบการรายงานที่ดี จึงจะสามารถประสาน
กิจกรรมต่าง ๆ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ 157
การติดต่อสื่อสาร (communication) เป็ นกระบวนการที่สําคัญขันแรกขององค์
้
การและ
เป็ นสิ่งจําเป็ นที่ช่วยให้ บุคคลประสบความสําเร็ จและได้ ประสิทธิ ผลตามเป้าหมายขององค์การ
และองค์การที่สมบูรณ์ แบบจะมีส่วนสัมพันธ์ อย่างสูงกับแบบของการติดต่อสื่อสาร ถ้ าผู้บริ หารมี
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สมคิด บางโม, หลักการจัดการ (กรุงเทพฯ : นําอักษรการพิมพ์, 2538), 178.
156
เรวัตร์ ชาตรี วิศษิ ฎ์, การบริหารองค์ กรยุคใหม่ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ธรรมนิต,ิ
2539), 21.
157
Knezevich, อ้ างถึงใน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, เอกสารการสอนชุดวิชา
องค์ การและการจัดการ, (กรุงเทพฯ : บริ ษัทวิคตอรี เพาเวอ์พอยท์ จํากัด, 2540), 62.

73
ความสามารถที่ จ ะควบคุ ม ดู แ ลการติ ด ต่ อ สื่ อ สารให้ เป็ นไปเพื่ อ การร่ ว มมื อ ในองค์ ก าร 158
นอกจากนันการติ
้
ดต่อสื่อสารเป็ นกระบวนการเชิงพลวัตที่สําคัญและเกี่ยวข้ องกับระบบราชการ
บรรยากาศขององค์ ก าร การจูง ใจ ภาวะผู้นํ า และการตัด สิ น ใจของผู้บ ริ ห าร รวมถึ ง เป็ น
พฤติ ก รรมที่ จ ะช่ ว ยให้ ผ้ ูบ ริ ห ารประสบความสํ า เร็ จ 159 การติ ด ต่ อ สื่ อ สาร (communication)
หมายถึง การถ่ายโอนและการทําความเข้ าใจในความหมาย (transfer and understanding of
meaning) ดังนันการติ
้
ดต่อสื่อสารจะประสบความสําเร็ จต่อเมื่อสามารถส่งผลต่อความหมายและ
ผู้รับเกิ ดความเข้ า ใจได้ อย่า งถูก ต้ อง 160 การติ ดต่อสื่ อสารภายในองค์ ก ารเป็ นอี ก กลวิ ธี ห นึ่ง ที่
ผู้อํานวยการใช้ ในการส่งผ่านข่าวสาร ข้ อมูล และความเข้ าใจไปยังผู้ใต้ บงั คับบัญชาและบุคคลอื่น
ซึง่ การสื่อสารที่สมบูรณ์แบบนันจะต้
้ องสามารถถ่ายทอดความคิดจากฝ่ ายหนึง่ ไปยังอีกฝ่ ายหนึ่งได้
อย่างถูกต้ อง 161 และหลักในการติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพควรคํานึงถึง จัดระบบระเบียบ
ของการสื่อสารในองค์การและแจ้ งให้ ทราบโดยทัว่ กัน สายการติดต่อระหว่างผู้ส่งและผู้รับ ควรมี
ลักษณะตรงและสัน้ ถ้ าเป็ นเรื่ องที่มีความสําคัญ ควรใช้ การสื่อสารเป็ นลายลักษณ์อกั ษรใช้ การ
ติดต่อแบบสองทาง มีการแลกเปลี่ยนข่าวสารทังผู
้ ้ ส่งผู้รับ และองค์การช่วยอํานวยความสะดวก
ในเรื่ องอุปกรณ์และการส่งข่าวสาร ทังนี
้ ้ผู้บริ หารมีบทบาทหน้ าที่เป็ นผู้สื่อสาร (communicator)
ผู้บริ หารจะต้ องมีความสามารถในการสื่อสาร ทังด้
้ วยการพูดและการเขียน รู้ จกั ใช้ สื่อต่าง ๆ เพื่อ
การสื่อสารและควรมีความสามารถในการประชาสัมพันธ์ 162
การควบคุม (control) หมายถึง กระบวนการในการตรวจสอบกิจกรรมที่ปฏิบตั ิเพื่อให้
แน่ใจว่าจะบรรลุผลสําเร็ จตามแผน หากมีความเบี่ยงเบนไปจากแผนจะดําเนินการปรับปรุ งแก้ ไข
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Chester I. Barnard, The Function of the Executive, 22th ed.
(Cambridge Massachusetts : Harvard University Press, 1972), n. pag.
159
Wayne K. Hoy and Cecil G. Miskel, Education administration : Theory
Research and Practice, 2th ed. (New York : Random House, 1983), n. pag.
160
สตีเฟ่ น พี ร๊ อบบิน และ มารี เคาเตอร์ แปลโดย วิรัช สงวนวงศ์วาน, การจัดการ
และพฤติกรรมองค์ การ (กรุงเทพฯ : เพียร์ สนั เอ็ดดูเคบัน่ อินโดไชน่า, 2550), 132.
161
เรวัตร์ ชาตรี วศิ ษิ ฎ์, การบริหารองค์ กรยุคใหม่ (มปท.: มปป.) 23.
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Knezevich, อ้ างถึงใน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, เอกสารการสอนชุดวิชา
องค์ การและการจัดการ (กรุงเทพฯ : บริ ษัทวิคตอรี เพาเวอ์พอยท์ จํากัด, 2540), 62.

74
ผู้บริ หารต้ องมีหน้ าที่ เกี่ ยวข้ องกับการควบคุมโดยตรง 163 การควบคุม เป็ นวิธีการตรวจสอบให้
ถูกต้ องเพื่อทําให้ เกิดความแน่ใจว่าจุดมุ่งหมายและแผนงานที่ดําเนินการเป็ นไปตามเป้าหมาย
หรื อไม่ ถื อว่าเป็ นหน้ าที่ของผู้บริ หารทุกคน 164 การควบคุมงานเป็ นภาระสําคัญอย่างหนึ่งของ
ผู้อํ า นวยการที่ จ ะต้ อ งคอยติ ด ตามหรื อ ควบคุม การปฏิ บัติ ง านที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายไป โดยมี
วัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ ต้ องการให้ การปฏิบตั ิงานสําเร็ จลุล่วงไปตามที่ได้ ม่งุ หวังไว้ และ
ประสงค์ที่จะให้ เกิดการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้ งานของส่วนรวมคือ องค์การ
บรรลุวตั ถุประสงค์หลักที่กําหนดไว้ 165 การควบคุมงานที่มีประสิทธิภาพมีหลักการ ดังนี ้ ปรับลด
ระเบียบวิธีการที่ไม่จําเป็ นออก เลือกใช้ วิธีการควบคุมที่ไม่สลับซับซ้ อน ไม่เป็ นการตัดรอนสิทธิ
ส่วนบุคคลหรื อเป็ นการบังคับ อธิบายถึงสาเหตุความจําเป็ นของการควบคุมให้ บคุ ลากรทราบโดย
ทั่ว กัน กํ า หนดจุด ควบคุม อย่ า งเหมาะสม ตามเป้าหมายหลัก การขององค์ ก าร ส่ง เสริ ม ให้
พนักงานมีส่วนร่ วมในการคิด วิธีการควบคุม การกําหนดมาตรฐาน การควบคุม สร้ างแรงจูงใจ
้
นได้ ว่าการควบคุมมี
และให้ รางวัล และส่งเสริ มให้ พนักงานสามารถควบคุมตนเอง 166 ดังนันจะเห็
ความสํ า คั ญ ในฐานะเป็ นตัว เชื่ อ มสุ ด ท้ ายในหน้ าที่ ก ารจั ด การ และการควบคุ ม นั น้ จะมี
ความสําคัญเมื่อผู้บริ หารมอบอํานาจหน้ าที่ให้ กบั ผู้ปฏิบตั งิ าน (empower employees)
การมอบหมายงานเป็ นการกํ าหนดความรั บผิดชอบ มอบหมายอํานาจหน้ าที่ และ
สร้ างภาระผูกพันให้ แก่ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชา หลักในการมอบหมายงาน ได้ แก่ ลักษณะของกิจกรรม
ที่จะมอบหมายคือ ถ้ าเป็ นงานประจํา หรื อที่มีระเบียบขันตอนที
้
่แน่นอน บุคลากรจะปฏิบตั ิได้ ไม่
ยาก และถ้ างานนันไม่
้ สําคัญ การมอบหมายอํานาจหน้ าที่ให้ ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชาทําได้ เองโดยตรง
จะเป็ นวิธีที่สะดวก แต่ถ้าเป็ นงานสําคัญและยากเกินกว่าความสามารถของผู้ใต้ บงั คับบัญชาจะ
ทํ า ได้ การมอบหมายอํ า นาจหน้ า ที่ เ รื่ อ งที่ ต้ อ งระวัง และทํ า เท่า ที่ จํ า เป็ น ความสามารถของ
ผู้ใต้ บงั คับบัญชา หากผู้ใต้ บงั คับบัญชามีความสามารถสูง การมอบหมายจะทําได้ มาก แต่ต้อง
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สตีเฟ่ น พี ร๊ อบบิน และ มารี เคาเตอร์ แปลโดย วิรัช สงวนวงศ์วาน, การจัดการ
และพฤติกรรมองค์ การ (กรุงเทพฯ : เพียร์ สนั เอ็ดดูเคบัน่ อินโดไชน่า, 2550), 251.
164
นภาพร ขันธนภา, การจัดองค์ การและการบริหารธุรกิจ (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2548), 305.
165
เรวัตร์ ชาตรี วศิ ษิ ฎ์, การบริหารองค์ กรยุคใหม่ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ธรรมนิต,ิ
2539), 24.
166
สัมพันธ์ ภูไ่ พบูลย์, องค์ การและการจัดการ, พิมพ์ครัง้ ที่ 2 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์
พิทกั ษ์ อกั ษร, 2542), 127.

75
พิจารณาถึงปั จจัยอื่น ๆ ด้ วย เช่น เวลาและความเสมอภาค ผลงานที่คาดว่าจะได้ รับ หาก
ผลงานที่คาดหมายจะได้ รับ หากผลงานที่คาดหมายจะได้ รับมีสงู อํานาจหน้ าที่ที่มอบหมายควร
จะสูงตามไปด้ วย และความจํ าเป็ นของการประสานงาน กรณี ที่งานมีความเกี่ ยวเนื่ องและมี
ผลกระทบต่อกันโดยตรง ความจําเป็ นที่จะต้ องมีการประสานงานจะมีมาก 167
ดัง นัน้ อิ ท ธิ พ ลของผู้อํ า นวยการ คื อ การที่ ผ้ ูบ ริ ห ารรู้ จัก ใช้ วิ ธี ก ารที่ เ หมาะสมในการ
ประสานงาน การติดต่อสื่อสาร การควบคุมงาน และการมอบหมายงาน ผู้บริ หารควรมีเทคนิค
ในการบริ หารงานที่ดี มีการวางแผนที่ดีเพื่อให้ ผ้ ปู ฏิบตั งิ านทุกฝ่ ายเข้ าใจงาน ร่วมกันปฏิบตั งิ านให้
บรรลุเป้าหมายขององค์การ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับอิทธิพลของผู้บริ หารของ เสาวลักษณ์ เอี่ยมฐานนท์ ได้ ศึกษา
เรื่ องภาวะผู้นําของผู้บริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษา พบว่า ภาวะผู้นําได้ แสดงออกหรื อปฏิบตั ิตาม
ลักษณะภาวะผู้นําในเชิงอุดมคติ เชิงจูงใจให้ เกิดแรงบันดาลใจ เชิงกระตุ้นให้ เกิดสติปัญญาและ
เชิงใส่ใจเฉพาะรายบุคคลเป็ นบางครัง้ 168 ส่วนงานวิจยั ของ ภารดี อนันต์นาวี พบว่า คุณลักษณะ
ของผู้นําของผู้บริ หารส่งผลต่อทางบวกต่อประสิทธิ ผลของโรงเรี ยนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 และพฤติกรรมการบริ หารที่เป็ นมิตรส่งผลกับประสิทธิผลการจัดการศึกษาของโรงเรี ยน
อาชีวศึกษาเอกชน 169 นอกจากนี ้ ธเนศ ยุคนั ตวนิชชัย ได้ ศกึ ษาวิจยั ภาวะผู้นําเพื่อความเป็ นเลิศใน
การบริ หารงานเป็ นทีมของผู้นําองค์การบริ หารส่วนตําบล : กรณีศกึ ษาองค์การบริ หารส่วนตําบล
จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองบัวลําภู พบว่า คุณลักษณะผู้นําที่บริ หารงานเพื่อให้ เกิดความ
เป็ นเลิศนันจะต้
้ องมีคณ
ุ ลักษณะ ดังนี ้ 1) ความกล้ าหาญ อดทน กล้ าตัดสินใจ มีความยุติธรรมเห็น
แก่สว่ นรวม 2) มีจดุ มุง่ หมายในการทํางาน เชื่อมัน่ ในตนเอง สามารถสร้ างแรงบันดาลใจให้ แก่ตนเองได้
3) ลําดับความสําคัญของงาน มีการวางแผนงานและไตร่ ตรองก่อนลงมือ 4) มีการมอบอํานาจ โดย
เชื่อมัน่ สมาชิกและไว้ วางใจสมาชิกในการมอบอํานาจ 5) มีมนุษย์สมั พันธ์ สร้ างความร่ วมมือร่ วมใจ
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ธงชัย สันติวงษ์ , องค์ การและการบริหาร, พิมพ์ครัง้ ที่ 9 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์
ไทยวัฒนาพานิช, 2537), 287 - 289.
168
เสาวลักษณ์ เอี่ยมฐานนท์, “ภาวะผู้นําของผู้บริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดกรม
สามัญศึกษา อําเภอร่อนพิบลู ย์ จังหวัดนครศรี ธรรมราช” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริ หารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545), บทคัดย่อ.
169
ภารดี อนันต์นาวี, ”ปั จจัยที่สง่ ผลต่อประสิทธิผลของโรงเรี ยนประถมศึกษา สังกัด
คณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา, 2545), บทคัดย่อ.

76
ด้ วยการสร้ างความสามัคคี ขวัญกําลังใจและเป็ นแบบอย่างที่ดี 170 ส่วนนิธิดา บุรณจันทร์ ได้ ศกึ ษา
เรื่ อง ภาวะผู้นําของผู้บริ หารที่สมั พันธ์กบั ประสิทธิผลขององค์การของโรงเรี ยนอาชีวศึกษาเอกชน
พบว่า การปฏิบตั ติ นเป็ นแบบอย่างที่ดีของผู้บริหารส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์การ โดยการเป็ น
ต้ นแบบที่ดีแก่สมาชิกในเรื่ องต่อไปนี ้ 1) มีวิสยั ทัศน์กว้ างไกล 2) มีมนุษย์สมั พันธ์ 3) มีจิตสํานึก
ในความเป็ นครู ที่ดี มีจรรยาบรรณให้ โอกาสบุคลากรในการแก้ ไขข้ อผิดพลาด 4) ทุ่มเทในการ
ทํางาน 5) ตรงต่อเวลา 6) เอาใจเขามาใส่ใจเรา 7) พูดจาด้ วยถ้ อยคําที่สภุ าพ มีเหตุผล สุขมุ ใจ
เย็น 8) ตัดสินปั ญหาด้ วยความเที่ยงธรรม 9) มีพรหมวิหาร 4 และ 10) แต่งกายสุภาพและถูก
กาลเทศะ 171
นอกจากนี ้งานวิจยั ต่างประเทศที่ศกึ ษาเกี่ยวกับอิทธิพลของผู้บริหารดังนี ้ เดอ สตีฟาโน
(De Stefano) ได้ ศึกษาเรื่ องประสิทธิผลของโรงเรี ยน : บทบาทภาวะผู้นําของผู้อํานวยการใน
โรงเรี ยนมัธยมศึกษาของประเทศอาเจนติน่า พบว่า ประสิทธิผลของโรงเรี ยนเกิดจากภาวะผู้นํา
ของผู้อํานวยการในการสร้ างความสัมพันธ์ กบั ผู้เกี่ยวข้ อง 172 ส่วนยูคล์ (Yukl) ได้ ศึกษางานวิจยั
เกี่ยวกับภาวะผู้นําและได้ เสนอแนะว่า ภาวะความเป็ นผู้นําที่มีประสิทธิภาพนันสามารถประเมิ
้
น
ได้ จากสิ่งต่าง ๆ เหล่านี ้ คือ 1) ผลงานที่ปรากฎออกมาจากผู้นํา 2) คุณภาพของกระบวนการ
กลุ่ม 3) ความเป็ นที่ชื่นชม ยกย่อง นับถือและความมีบารมีของผู้นํา 4) ความพึงพอใจของ
ผู้ร่วมงาน 5) ความผูกพันของผู้ร่วมงานต่อเป้าหมายขององค์การ 6) พฤติกรรมการบริ หารของ
ผู้นําต่อผู้ร่วมงานและต่อหน่วยงาน 7) ความสําเร็ จของงานและการบรรลุเป้าหมาย 8) การมี
คุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ร่วมงาน และการพัฒนากลุม่ ผู้ร่วมงานให้ มีความก้ าวหน้ า 173
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ธเนศ ยุคนั ตวนิชชัย, ”ภาวะผู้นําเพื่อความเป็ นเลิศในการบริหารงานเป็ นทีมของผู้นํา
องค์การบริ หารส่วนตําบล : กรณีศกึ ษาองค์การบริ หารส่วนตําบล จังหวัดอุดรธานีและจังหวัด
หนองบัวลําภู,” วารสารมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 25, 2
(เมษายน – มิถนุ ายน 2549) : 14.
171
นิธิดา บุรณจันทร์ , ”ภาวะผู้นําของผู้บริหารที่สมั พันธ์กบั ประสิทธิผลขององค์การ
ของโรงเรี ยนอาชีวศึกษาเอกชน,” วารสารการศึกษาไทย. 4, 33 (มิถนุ ายน 2550) : 18.
172
Stefano M. De, School Effectiveness : The Role of the Principal in a
Leading Public Secondary School in Santa Province, Argentina [Online], accessed
6 January 2010. Available from http://www.proquest.umi.com/pqdweb?
173
Gary Yukl, Leadership in Organization, 6th ed. (New Jersey : Prentice –
hall, Inc., 2002), n. pag.

77
3. ภาวะผู้นําด้ านมิตรสัมพันธ์ (consideration) ภาวะผู้นํา คือ กระบวนการใช้
อิทธิพลต่อกิจกรรมของกลุ่ม เพื่อกําหนดวัตถุประสงค์กลุ่มและนํากลุ่มให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ 174
หรื อเป็ นการใช้ อิทธิพลต่อบุคคลให้ ปฏิบตั ิตามเพื่อความสัมฤทธิ์ผลของเป้าหมาย ภาวะผู้นําด้ าน
มิตรสัมพันธ์ เป็ นพฤติกรรมที่บง่ บอกถึงความรู้สกึ ไวต่อการรับรู้ ของผู้นําที่มีต่อผู้ตาม ในแง่ให้ การ
ยอมรับในความคิด ความรู้สกึ สร้ างความไว้ วางใจต่อกัน แสดงความชื่นชมและรับฟั งปั ญหาของผู้
ตามอย่างตังใจ
้ โดยกระตุ้นให้ มีการสื่อสารทังสองทาง
้
พยายามแสวงหาคําแนะนําหรื อข้ อเสนอ
จากผู้ตามเพื่อการตัดสินใจสําคัญ ของตนแสดงออกอย่างลึกซึ ้งถึงความห่วงใยต่อความต้ องการ
นอกจากนันผู
้ ้ นําแบบนี ้มีลกั ษณะของการดูแลเอาใจใส่ มีความเป็ น
ของลูกน้ อง เป็ นต้ น 175
มิตรภาพมีความไว้ วางใจต่อกัน ยอมรับฟั งความคิดเห็น ให้ การยอมรับนับถือ ให้ ความอบอุ่น มี
ความปรองดองกันระหว่างผู้นําและผู้ใต้ บงั คับบัญชา ผู้นําที่ม่งุ มิตรสัมพันธ์ สูงจะสนับสนุนเปิ ด
โอกาสให้ มีการติดต่อสื่อสารและการให้ มีส่วนร่ วม ซึง่ จะทําให้ ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชาร่ วมมือร่ วมใจกัน
ทํางานด้ วยความเต็มใจและอย่างเต็มความสามารถ176 นอกจากนัน้ เรดดิน (Reddin) ได้ กล่าวไว้ ว่า
ผู้นําแบบนี ้จะเน้ นมนุษยสัมพันธ์ เป็ นหลักในการทํางาน เอาใจทุกคนทุกระดับ ไม่ต้องการให้ ใคร
เกลียด จึงมีนิสยั เป็ นกันเองและเป็ นมิตรกับทุกคน ยอมรับผู้อื่น เห็นใจคนอื่น ไม่อวดตัว ทํา
อะไรไม่อยากให้ กระทบกระเทือนใคร ให้ ความสําคัญเรื่ องสัมพันธภาพกับบุคคลมากกว่าเรื่ อง
การงาน นั่นคือการเป็ นที่บุคคลที่เน้ นคนมากว่าการทํางาน ถ้ าจะต้ องเลือกระหว่างคนกับงาน
ผู้นําประเภทนี ้จะเลือกเอาคนไว้ ก่อน งานมาทีหลัง 177
นอกจากนัน้ ในแง่ของภาวะผู้นํ าด้ า นมิตรสัมพัน ธ์ (consideration) ในมุมมองของ
โรงเรี ยนพบว่า เป็ นพฤติกรรมภาวะผู้นําของผู้บริ หารโรงเรี ยนที่ม่งุ สร้ างความเป็ นมิตร ใจกว้ าง
เป็ นที่พงึ่ เปิ ดเผย และสนับสนุน โดยแสดงตนเป็ นเพื่อนร่ วมงานที่ดีและมีความสามารถ ในการ
จัดสวัสดิการแก่ครู ในโรงเรี ยนได้ รับฟั งและเคารพความคิดเห็นของผู้ใต้ บงั คับบัญชาและเพื่อนครู
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M. Raph, Stogdill, Handbook of Leadership : A Suvey of Theory and
Research (New York : Ronald Press, 1974), 74.
175
เสริ มศักดิ์ วิศาลาภรณ์, ”ภาวะผู้นํา,” ทฤษฎีและแนวปฏิบัตใิ นการบริหาร
การศึกษาหน่ วยที่ 5 (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2540), 17.
176
E.A. Fleishman, “The Measurement of Leadership : Attitudes in Industry,”
Journal of Applied Psychology, (1953) : 153 – 158.
177
Reddin อ้ างถึงใน เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์, ”ภาวะผู้นํา,” ในทฤษฎีและแนวปฏิบัติ
ในการบริหารการศึกษาหน่ วยที่ 5 ( กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2540), 50.

78
ให้ ความไว้ วางใจซึง่ กันและกัน อันจะนําไปสู่ความร่ วมมือในการปฏิบตั ิงานรวมถึงการแก้ ปัญหา
ต่าง ๆ ขององค์การ มีงานวิจยั หลายเรื่ องให้ ข้อค้ นพบที่สอดคล้ องกันว่า ประสิทธิผลของโรงเรี ยน
มีความสัมพันธ์ อย่างสูงกับพฤติกรรมภาวะผู้นําของผู้บริ หารโรงเรี ยน ซึ่งทักษะในการพัฒนา
ผู้นํา 178 ประกอบด้ วย การกําหนดจุดมุ่งหมายร่ วมกันของสมาชิกภายในกลุม่ ซึง่ ผู้นําจะต้ องถาม
ความคิดเห็นของสมาชิกภายในกลุ่ม เปิ ดโอกาสให้ แสดงความคิดเห็น และนําเอาความคิดเห็น
เหล่านีไ้ ปใช้ ในการทํ างาน เพื่อทํ าให้ เกิ ดความร่ วมมื อในการทํ างาน กระตุ้นให้ สมาชิกบรรลุ
จุดมุ่งหมายในการทํางาน ผู้นําจะต้ องกระตุ้นให้ สมาชิกแสดงความคิดเห็น ให้ คํานําหรื อเทคนิค
ในการทํางาน เพื่อให้ เกิดความรวดเร็ วในความร่ วมมือกับบุคลากร ผู้นําจะต้ องฉลาดในการใช้
อํานาจ โดยยึดหลักการและโอกาส ให้ บคุ ลากรมีโอกาสเลือกงานที่ชอบและไม่ชอบ พยายามให้
บุคลากรรู้ จกั ช่วยเหลือซึง่ กันและกัน ทํางานร่ วมกันและแบ่งงานกันทําตามความสามารถของแต่
ละคน ช่วยให้ บุคลากรประพฤติตนให้ เหมาะสมกับกลุ่ม โดยเปิ ดโอกาสให้ บุคลากรทํางานตาม
ความถนัด มี ความรู้ สึกว่า ทุกคนมีความสามารถเท่าเที ยมกัน และสร้ างความคุ้นเคย ให้ กับ
บุคลากร ทําให้ บคุ ลากรสนใจกลุม่ ไม่ใช่สนใจที่ตนเอง ผู้นําต้ องสร้ างความรู้ สกึ ให้ บคุ ลากรรับรู้ ว่า
ทุกคนเป็ นส่วนหนึ่งขององค์การและให้ ความสนใจไปที่กลุ่มไม่ใช่ที่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง และมี
มนุษย์สมั พันธ์ ผู้นําต้ องสร้ างความเป็ นกันเองให้ กบั บุคลากร เพื่อให้ บคุ ลากรเกิดความไว้ วางใจ
และมีความกล้ าที่จะขอความช่วยเหลือในการแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้น การที่ผ้ บู ริ หารมีพฤติกรรม
แบบมิตรสัมพันธ์ จะทําให้ ความสัมพันธ์ ระหว่างผู้ใต้ บงั คับบัญชาเป็ นไปด้ วยความอบอุ่น ราบรื่ น
เต็มไปด้ วยลักษณะฉันมิตรที่ดีตอ่ กัน มีความเชื่อถือ มีความไว้ วางใจซึง่ กันและกัน มีความเคารพ
ในความแตกต่างระหว่างบุคคล 179
นอกจากนี ย้ ัง มี ท ฤษฎี คุณ ลัก ษณะผู้นํ า (triait
theories) ได้ ก ล่ า วถึ ง ผู้นํ า ที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพว่ า ผู้นํ า ที่ มี ประสิท ธิ ภาพต้ องมี ทัก ษะซึ่ง ประกอบด้ ว ย 1) ทัก ษะด้ า นมโนภาพ
เกี่ยวกับงาน หมายถึง การมีมโนภาพในระบบของโรงเรี ยนอย่างกว้ างขวางและครอบคลุมงานทุก
อย่าง เช่น กฎระเบียบ ทฤษฎี เป็ นต้ น 2) ทักษะด้ านมนุษย์สมั พันธ์ หมายถึง ผู้นําต้ องมีทกั ษะ
และความสามารถในการอยู่อย่างมนุษย์ ปฏิบตั ิตอ่ ผู้อื่นด้ วยความเข้ าใจ ทํางานร่ วมกับผู้อื่นได้ ดี
มีมนุษย์สมั พันธ์ เป็ นต้ น และ 3) ทักษะด้ านเทคนิค หมายถึง การรู้ จกั ใช้ กลวิธีในการแก้ ปัญหา
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ประสาน ทองพูล และทิพวรรณ ทองพูล, จิตวิทยาทั่วไป (กรุงเทพฯ : อักษรการ
พิมพ์, 2537), 90.
179
วิเชียร วิทยอุดม, ภาวะผู้นํา, พิมพ์ครัง้ ที่ 4 (กรุงเทพฯ : บริ ษัท ธีระฟิ ล์มและไซ
เท็กซ์ จํากัด, 2550), 65.

79
รวมทัง้ การตัดสินใจทัง้ ด้ านบริ หารและด้ านปฏิบตั ิงาน 180 นอกจากนี ้ เดวิสและสก๊ อต (Davis
and Scoot) กล่าวถึงคุณลักษณะที่เกี่ยวกับผู้นําที่มีประสิทธิภาพไว้ ดังนี ้ 1) ความเฉลียวฉลาด
หมายถึง ความสามารถในการติดต่อสื่อสารที่จะนําไปใช้ ประโยชน์ในการจูงใจเพื่อก่อให้ เกิดความ
ร่วมมือจากผู้ใต้ บงั คับบัญชา 2) ความเจริ ญวัยด้ านสังคม หมายถึง ความสามารถในการควบคุม
อารมณ์ เคารพตนเองและผู้อื่น มีความเชื่อมัน่ ในตนเองและให้ ความสนใจผู้ใต้ บงั คับบัญชา 3)
แรงจูงใจภายในและความต้ องการที่จะประสบความสําเร็ จ และ 4) ทัศนคติด้านมนุษยสัมพันธ์
หมายถึง การยอมรับว่าความร่วมมือของคนเป็ นสิง่ จําเป็ นสําหรับความมีประสิทธิภาพขององค์การ
และผู้นําจะต้ องให้ ความสําคัญกับคน 181 ส่วน อันรู ห์และเทอร์ เนอร์ (Unruh and Turner) ได้
กล่าวถึงยุทธศาสตร์ ในการทํางานของผู้นําที่มีประสิทธิภาพไว้ ว่า ผู้นําจะต้ องมียทุ ธศาสตร์ ในการ
ทํางาน ดังนี ้ 1) ต้ องค้ นหาและมองเห็นลักษณะเด่นที่สําคัญของครู เพื่อให้ พบความสามารถ ขีด
ความสามารถ และความสนใจของครู แต่ละคนให้ ได้ 2) ต้ องส่งเสริ มสนับสนุนความสามารถ ขีด
ความสามารถและความสนใจของครู แต่ละคนให้ เจริ ญงอกงามยิ่งขึ ้น 3) ต้ องมีความสามารถใน
การแนะแนวและประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ของครูได้ อย่างฉลาด 182 นอกจากนี ้ สต๊ อกดิล
(Stogdill) ได้ ศกึ ษาเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้นําที่มีประสิทธิภาพตังแต่
้ ค.ศ. 1940 – 1970
ผลการวิ จัย ในครั ง้ นี ส้ ามารถสรุ ป ทฤษฎี คุณ ลัก ษณะผู้นํ า ได้ ดัง นี ้ 1) คุณ ลัก ษณะทางกาย
(physical characteristics) ได้ แก่ ลักษณะท่าทาง ส่วนสูง นํ ้าหนัก อายุ ซึง่ เป็ นปั จจัยส่งเสริ ม
ให้ มี ลัก ษณะผู้นํา และสร้ างความยํ า เกรงให้ กับสมาชิ กในกลุ่ม 2) ภูมิห ลังทางสัง คม (social
characteristics) ได้ แก่ การศึกษา สถานภาพทางสังคม การเปลี่ยนแปลงฐานะทางสังคมให้
สูงขึ ้น 3) สติปัญญาความรู้ ความสามารถ (intelligence) ได้ แก่ การตัดสินใจ ความรู้ ดีและมี
ความสามารถในการพูด 4) บุคลิกภาพ (personaity) ได้ แก่ ความเชื่ อมั่นในตนเอง ความ
ระมัดระวังในการปฏิบตั ิงาน 5) ลักษณะที่เกี่ยวกับงาน (task related characteristics) ได้ แก่
มีความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ มีความต้ องการประสบความสําเร็ จและรับผิดชอบสูง 6) ลักษณะทาง
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Robert L. Katz, “Skill of Effective Administratior,” Harvard Business
Review. 24, 1 (January – February, 1955) : 33 – 42.
181
Keith, Davis and William Scott, Reading in Human Relations (New York :
McCraw – Hill Book Co., 1959), 304.
182
Adolph Unruh and Harold E. Turner, Supervision for Change and
Innovation (Boston : Honghton Mifflin Co., 1965), n. peg.
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สังคม ได้ แก่ มีความกระตือรื อร้ นที่จะมีส่วนร่ วมในกิจกรรมต่าง ๆ ชอบการพบปะสังสรรค์กับ
บุคคลอื่น ๆ 183
นอกจากนี ้สิงหะ บุตรดี ได้ ศกึ ษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ระหว่างผู้นําของผู้บริ หารและ
ความศรั ทธาของครู ในโรงเรี ยนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี
ผลการวิจยั พบว่า ภาวะผู้นําของผู้บริ หารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูในประถมศึกษาภาพรวม
อยู่ในระดับสูง ระดับความศรัทธาของครู ที่มีต่อผู้บริ หารอยู่ในระดับสูง ความสัมพันธ์ ระหว่าง
ภาวะผู้นําของผู้บริ หารและความศรัทธาของครู ในโรงเรี ยนประถมศึกษามีความสัมพันธ์ กนั อย่างมี
นัยสําคัญที่ระดับ .01 184 ส่วนอุดม อรุ ณราช ได้ ศึกษาเรื่ อง ภาวะผู้นําของผู้บริ หารที่ส่งผลต่อ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
พบว่า ภาวะผู้นําของผู้บริ หารอยู่ในระดับมาก การประกันคุณภาพในทุกด้ านอยู่ในระดับมาก
และภาวะผู้นําส่งผลต่อการประกันคุณภาพภายในของโรงเรี ยน185 นอกจากนี ้ กาญจนา สิริวงศาวรรธน์
ได้ ศึกษาเรื่ อง ภาวะผู้นําของผู้บริ หารที่สมั พันธ์ กบั การมีส่วนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขัน้ พื น้ ฐาน สัง กัดสํา นัก งานเขตพื น้ ที่ ก ารศึก ษาสมุท รสาคร พบว่า ภาวะผู้นํ า ของผู้บริ ห ารมี
ความสัม พัน ธ์ กับ การมี ส่ว นร่ ว มของคณะกรรมการสถานศึก ษาขัน้ พื น้ ฐานในทุก ๆ ด้ า น ทัง้ นี ้
เนื่องจากผู้บริ หารโรงเรี ยนเป็ นผู้ที่มีความสําคัญต่อการนําโรงเรี ยนไปสู่ความสําเร็ จ ซึ่งโรงเรี ยน
ต้ องการผู้นําที่มีวิสยั ทัศน์ คุณธรรม ความเสียสละ ดังนันผู
้ ้ บริ หารจึงต้ องเป็ นผู้ที่มีพื ้นฐานด้ าน
ความรู้ มีวิสยั ทัศน์ และความสามารถในการกระตุ้นให้ บคุ ลากรใช้ ศกั ยภาพของตน
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M. Raph, Stogdill, Handbook of Leadership : A Suvey of Theory and
Research (New York : Ronald Press, 1974), 74 – 75.
184
สิงหะ บุตรดี, “ความสัมพันธ์ระหว่างผู้นําของผู้บริหารและความศรัทธาของครูใน
โรงเรี ยนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎจอมบึง, 2546), บทคัดย่อ.
185
อุดม อรุณราช, “ภาวะผู้นําของผู้บริหารที่สง่ ผลต่อการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาสมุทรสาคร” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546), บทคัดย่อ.

81
ในการทํางานให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สร้ างสัมพันธ์ภาพอันดีขึ ้นภายในโรงเรี ยน 186 เช่นเดียวกับ
ปราณี มเหศักดานุภาพ ที่ได้ ศึกษาภาวะผู้นําตามการรับรู้ ของครู โรงเรี ยนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษานครปฐม พบว่า ผู้บริ หารสถานศึกษามีภาวะผู้นําสูงทุกด้ าน โดย
ภาวะผู้นําผู้บริ หารสามารถสร้ างวิสยั ทัศน์ การถ่ายทอดวิสยั ทัศน์ การปลูกฝั งค่านิยม การสร้ าง
บารมี การกระตุ้นปั ญหาและสร้ างแรงบันดาลใจได้ 187
ดังนันภาวะผู
้
้ นําด้ านมิตรสัมพันธ์ หมายถึง พฤติกรรมภาวะผู้นําของผู้บริ หารโรงเรี ยนที่มี
ความสัมพันธ์อย่างสูงกับความสําเร็ จของโรงเรี ยน มีการเคารพความคิดเห็นของผู้ใต้ บงั คับบัญชา
การให้ ความไว้ วางใจกัน ให้ โอกาสบุคลากรทํางานตามความถนัด รวมทังการมี
้
มนุษยสัมพันธ์
ล้ วนเป็ นปั จจัยที่เอื ้อให้ งานบรรลุตามเป้าหมาย
4. ภาวะผู้นําด้ านกิจสัมพันธ์ (initiating structure) เป็ นพฤติกรรมที่ผ้ นู ําแสดงออก
ต่อผู้ตามอย่างชัดเจนที่ม่งุ เน้ นความสําเร็ จตามความมุ่งหมายขององค์การ ได้ แก่ พฤติกรรมของ
ผู้นําที่เกี่ยวกับการจัดโครงสร้ างงานและองค์การ การกําหนดคุณลักษณะของงานที่ต้องการ
การกําหนดบทบาทของผู้นําและผู้ตาม
การมอบหมายงานและความรับผิดชอบการกําหนด
วิธีการสื่อสารซึ่งมักจะเป็ นการสื่อสารทางเดียวจากผู้นําข้ างบนลงสู่ผ้ ูตามเบื ้องล่างการกํ าหนด
กระบวนการวิธีทํางานและการจัดตารางการทํางาน เป็ นต้ น เป็ นพฤติกรรมของผู้นําที่เน้ นมุ่งงาน
สําเร็ จ โดยผู้ตามซึง่ ปฏิบตั ิงานมีโอกาสเรี ยกร้ องและเสนอเงื่อนไขต่าง ๆ ได้ น้อยมาก 188 ซึง่ ผู้นํา
แบบนี ้จะมีความกระตือรื อร้ น มีความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ มีมนุษย์สมั พันธ์ ในกลุ่ม ชักนําให้ มี
การสร้ างแบบแผนที่ดี และสร้ างช่องทางของการติดต่อสื่อสารให้ มีความสามารถติดต่อกับบุคคล
ทุกคนและสามารถอธิบายถึงวิธีการทํางาน ทังยั
้ งสามารถนําศักยภาพที่มีอยูข่ องผู้ใต้ บงั คับบัญชา
มาใช้ ให้ งานบรรลุผลสําเร็ จและสร้ างประโยชน์ ให้ แก่องค์ การมากที่ สุด ผู้นําที่ม่งุ กิ จสัมพันธ์ สูง
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กาญจนา สิริวงศาวรรธน์, “ภาวะผู้นําของผู้บริหารที่สมั พันธ์กบั การมีสว่ นรวมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาสมุทรสาคร”
(วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2546), 114.
187
ปราณี มเหศักดานุภาพ, ”ภาวะผู้นําตามการับรู้ของครูโรงเรี ยนประถมศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษานครปฐม” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม, 2546), 111.
188
เสริ มศักดิ์ วิศาลาภรณ์, ”ภาวะผู้นํา,” ในทฤษฎีและแนวปฏิบัตใิ นการบริหาร
การศึกษาหน่ วยที่ 5 ( กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2540), 17.

82
มักจะพิถีพิถนั กับการมอบหมายงานและมีความคาดหวังในผลการปฏิบตั ิงานของผู้ใต้ บงั คับบัญชาไว้
สูง เพื่อให้ ได้ เป็ นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดและสําเร็ จตามเวลาที่ต้องการ 189 โดยผู้นําแบบนี ้จะเป็ น
คนที่ เอาการเอางาน ยึดถื องานเป็ นหลักการใหญ่ สนใจมุ่งงานมาก ขยัน มั่นใจ กล้ าทํา มี
ความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ ชอบกําหนดงานให้ ผ้ อู ื่น ไม่คิดถึงจิตใจผู้อื่น จึงไม่เอาใคร ไม่มีเพื่อน
เป็ นต้ น 190
ผู้นําแบบกิจสัมพันธ์จะมีพฤติกรรมของผู้บริหารที่มงุ่ เน้ นทังงานและความสํ
้
าเร็จของงาน
โดยสร้ างความเข้ าใจในเรื่ อง เป้าหมาย ภารกิจ กฎ ระเบียบต่าง ๆ และวิธีปฏิบตั ิ มีทศั นคติ
และความคาดหวังที่ชดั เจนต่อผู้ใต้ บงั คับบัญชา มีการควบคุมมาตรฐานการทํางานและมีระเบียบ
วิธีการปฏิบตั ิงานที่ชดั เจน จะเห็นได้ ว่าภาวะผู้นํามีความสําคัญอย่างมากต่อการพัฒนาองค์การ
และการจัดการ เพราะจะทําให้ มีการปฏิบตั ิงานที่ทําให้ จดุ มุ่งหมายขององค์การบรรลุเป้าหมายไม่
ว่าองค์การใด ผู้นําล้ วนมีความสําคัญ เพราะก่อให้ เกิดผลที่แตกต่างอย่างเห็นได้ ชดั ผู้นําบางคน
ทําให้ องค์การที่เคยเฉื่อยชาเชื่องช้ า กลับกลายเป็ นองค์การที่กระฉับกระเฉง ดังนันลั
้ กษณะผู้นําที่
คาดหวัง และเป็ นที่ ต้ องการจะประกอบด้ ว ย ผู้นํ า ที่ ยึด หลัก การ ผู้นํ า ลัก ษณะนี เ้ ป็ นลัก ษณะ
พื ้นฐานที่จะนําพาผู้อื่นให้ สามารถก้ าวตามด้ วยความเต็มใจและเชื่อมัน่ หลักการนี ้คาดหวังจาก
ผู้นําคือ ความซื่อสัตย์ ความมีศกั ดิ์ศรี และความยุติธรรม 191 หากผู้นําขาดหลักการนี ้ การที่จะมี
ภาวะผู้นําให้ ผ้ คู นเดินตามย่อมเป็ นสิ่งที่เป็ นไปไม่ได้ ผู้นําที่มีความรู้ และวิสยั ทัศน์ การมีผ้ นู ําที่มี
ความรู้และวิสยั ทัศน์ที่แจ่มชัด จะเป็ นสิง่ สําคัญอย่างมาก เพราะจะนําพาองค์การให้ ก้าวเดินไปใน
ทิศทางที่ถกู ต้ อง เรื่ องวิสยั ทัศน์ผ้ นู ํานันมี
้ การกล่าวกันอย่างมากมาย แต่มีการพูดถึงกันน้ อยมาก
ถึงความยากลําบากของภาวะผู้นําที่สามารถจะทําให้ เกิดบรรยากาศของคนในองค์การ ให้ มีการ
เรี ยนรู้ ร่วมกันจนถึงระดับที่สามารถร่ วมกันสร้ างวิสยั ทัศน์ร่วมให้ เกิดขึ ้นในองค์การ ผู้นําที่เป็ นนัก
ปฏิบตั ิ ผู้นําที่ดีควรจะเป็ นนักปฏิบตั ิที่สามารถก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็ นจริ งได้ โดย
ได้ รับการต่อต้ านจากสมาชิกในองค์การน้ อยที่สดุ การสร้ างสิง่ ใหม่ ๆ ที่ดีกว่าให้ เพิ่มมากขึ ้นเรื่ อย ๆ
และทําให้ สิ่งที่แย่กว่าค่อย ๆ จางหายไปในที่สุด และผู้นําที่สร้ างวัฒนธรรมใหม่ในการทํางาน
การสร้ างวัฒนธรรมใหม่ ๆ ไม่วา่ จะเป็ นความกล้ าที่จะทําให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง พร้ อมที่จะเผชิญ
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E.A. Fleishman, “The Measurement of Leadership : Attitudes in Industry”
Journal of Applied Psychology, (1953) : 153 – 158.
190
Reddin, อ้ างถึงใน เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์, ”ภาวะผู้นํา,” ในทฤษฎีและแนวปฏิบตั ิ
ในการบริหารการศึกษาหน่ วยที่ 5 ( กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2540), 50.
191
สงวน นิตยารัมภ์พงศ์, ผู้นํา (กรุงเทพฯ : มติชน, 2541), 85.

83
กับปั ญหาที่จะตามมา มีความมุ่งมัน่ ที่จะทําให้ ผลสําเร็ จเกิดขึ ้น มีการฝั กใฝ่ ที่จะเรี ยนรู้ สิ่งใหม่ ๆ
ทังด้
้ วยตนเองและจากผู้ร่วมทีม ทังการทํ
้
างานร่ วมกับองค์การที่เกี่ยวข้ องล้ วนแต่เป็ นหน้ าที่หลัก
ของผู้นําประเภทนี ้
นอกจากนัน้ เรดดิน (Reddin) ได้ เสนอรู ปแบบของผู้นําที่มีประสิทธิภาพไว้ 4 รู ปแบบ
ดังนี ้ 1) ผู้ทําตามระเบียบหรื อคุมกฏ (bureaucrat) หมายถึง ผู้บริ หารที่ให้ ความสําคัญกับคน
และงานน้ อย แต่จะให้ ความสําคัญกับกฏระเบียบและวิธีปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัด แต่การบริหารงาน
ของเขามีประสิทธิภาพ 2) ผู้นําเผด็จการที่มีศิลป์หรื อผู้บกุ เบิก (benevolent autocrat) หมายถึง
ผู้บริหารที่ให้ ความสําคัญกับงานมากแต่ให้ ความสําคัญกับครูน้อยแต่งานมีประสิทธิภาพ ผู้บริ หาร
แบบนี จ้ ะถู ก มองว่ า เป็ นผู้ นํ า ที่ ร้ ู ว่ า จะสั่ ง การอย่ า งไรที่ ไ ม่ ทํ า ให้ ผู้ ใต้ บั ง คั บ บั ญ ชาไม่ พ อใจ
3) นักพัฒนาหรื อผู้เสนอแนะ (develop) หมายถึง นักบริ หารที่ให้ ความสําคัญกับคนมากแต่ให้
ความสําคัญกับงานน้ อย พฤติกรรมของเขาจะมีความเหมาะสมถูกมองว่ามีความเชื่อมัน่ และ
มุ่งพัฒนาผู้ใต้ บงั คับบัญชาให้ มีความสามารถ 4) นักบริ หารหรื อผู้นําทีม (executive) เป็ นผู้นําที่
ให้ ความสําคัญกับงานและคนมาก พฤติกรรมของเขาจะมีความเหมาะสมจะถูกมองว่าเป็ นผู้จงู ใจ
ที่ ดี ที่ กํ า หนดมาตรฐานไว้ ค่ อ นข้ า งสูง และให้ ความสํ า คัญ กับ การบริ ห ารงานแบบที ม งาน 192
นอกจากนี ้ยังมีการสร้ างภาวะผู้นําที่คาดหวังแล้ วควรมีการเพิ่มประสิทธิภาพในการเป็ นผู้นํา ได้ แก่
การสรรหาและการบรรจุ หน่วยงานงานสามารถสรรหาและบรรจุผ้ บู ริ หาร บุคลากรได้ ตามความ
เหมาะสมกับงาน โดยพิจารณาจากคุณลักษณะและทักษะที่จําเป็ นต้ องใช้ ในการทํางานอื่น ๆ
การฝึ กอบรมเป็ นการเพิ่มสมรรถภาพด้ วยการฝึ กอบรม เช่น การประชุม สัมมนา การศึกษาดูงาน
การให้ การเสริ มแรง ผู้นําเป็ นเรื่ องของการสร้ างขวัญรวมทังระบบการจ่
้
ายค่าตอบแทน เงินรางวัล
โดยการถือเอาผลงานของผู้บริ หารหรื อบุคลากรได้ ทํา ผู้นําจะเกิดความรู้สกึ บทบาทของตนเอง ใน
การทํางานที่จะนําความเจริ ญก้ าวหน้ ามาสู่องค์การ และช่วยเพิ่มความพยายามในการปรับปรุ ง
สมรรถภาพในการทํางาน การให้ การเสริ มแรงบุคลากร การจัดระบบให้ รางวัลแก่บุคลากรเป็ น
วิธีการกระตุ้นผู้นําแบบหนึง่ เนื่องจากสิง่ ที่บคุ ลากรทํานัน้ เป็ นผลงานของผู้นําและบุคลากร และ
การจัดโครงสร้ างของหน่วยงาน มีการปรับปรุ งโครงสร้ างของหน่วยงาน และวิธีการทํางาน เช่น
การวางแผน การประสานงาน การกระจายอํานาจ เป็ นต้ น 193 สิ่งเหล่านี ้เป็ นการเพิ่มทักษะใน
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William J. Reddin, “Managing Organizational Change,” Personel Journal
22, 6 (July 1969) : 4.
193
ประสาน ทองพูล และทิพวรรณ ทองพูล, จิตวิทยาทั่วไป (กรุงเทพฯ : อักษรการ
พิมพ์, 2537), 89.

84
การทํ างานของผู้นํา ดังนัน้ ภาวะผู้นําด้ านกิ จสัมพันธ์ หมายถึง ภาวะผู้นําของผู้บริ หารที่ยึด
หลักการ มีความรู้ และวิสยั ทัศน์ เป็ นนักปฏิบตั ิ เป็ นผู้สร้ างวัฒนธรรมใหม่ในการทํางาน กล้ า
เปลี่ยนแปลง กล้ าเผชิญปั ญหาที่เกิดขึ ้น
งานวิ จัย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ ภาวะผู้นํ า ของ ปราณี เอื อ้ วิ ริ ย านุกูล ศึก ษาเรื่ อ งบทบาท
ผู้บริ หารในการพัฒนาทีมงานของสภาพบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ พบว่า
บทบาทผู้บริ หารในการพัฒนาทีมงาน ด้ านการสร้ างความรู้ ความเข้ าใจทีมงาน ด้ านการสร้ าง
ความไว้ วางใจในที มงาน ด้ านการสื่อสารในทีมงาน ด้ านการแก้ ปัญหาของทีมงาน ด้ านการ
เสริ มสร้ างความร่วมมือในทีมงานและด้ านการติดตามเสริ มสร้ างการพัฒนาทีมงาน โดยภาพรวม
ของทุกด้ านมีพฤติกรรมการปฏิบตั อิ ยูร่ ะดับปานกลาง 194
นอกจากนี ้งานวิจยั ต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องกับรู ปแบบของผู้นํานัน้ โดยที่มหาวิทยาลัย
แห่งรัฐโอไฮโอ (Ohio State Leadership Studies) เริ่ มศึกษาในปี ค.ศ.1945 ฮาลปิ น ไวเนอร์
และสต๊ อกดิล (Halpin, Winer, Stogdill) ซึง่ ได้ ศกึ ษาวิจยั เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้นําใน 2 มิติ คือ กิจ
สัมพันธ์ (Initiating Structure) กับมิตรสัมพันธ์ (Consideration) โดยใช้ แบบวัดพฤติกรรมผู้นําที่
เรี ยกว่า The Leader Behavior Description Questionnaire - LDBQ. ผลการศึกษาสรุ ปได้ ว่า
แบบของผู้นํามิติกิจสัมพันธ์ และมิตรสัมพันธ์ เป็ นพืน้ ฐานเบือ้ งต้ นของพฤติกรรมผู้นํา และ
พฤติกรรมผู้นําที่ประสบความสําเร็ จจะเกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิทงมิ
ั ้ ติกิจสัมพันธ์ และมิตรสัมพันธ์
ถ้ าผู้นํามีลักษณะมุ่งกิ จสัมพันธ์ และมิตรสัมพันธ์ สูงจะก่อให้ เกิ ดความพึงพอใจแก่ผ้ ูร่วมงาน 195
ส่วน เฮิรบท์ (Herbst) ได้ ศกึ ษาภาวะผู้นําทางการเป็ นผู้ให้ บริ การขององค์การและความสัมพันธ์ ที่
มีต่อประสิทธิผลของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา พบว่า ครู ใหญ่ที่มีภาวะผู้นําสูง ผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนของผู้เรี ยนจะสูงตามไปด้ วย โดยเฉพาะในวิชาคณิตศาสตร์ การอ่านและผลการเรี ยนตลอด
ปี ของนักเรี ยน 196 ทางด้ า นงานวิ จัยของ เดอ สตีฟ าโน (DeStefano) พบว่า ประสิทธิ ผลของ
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ปราณี เอื ้อวิริยานุกลู , “บทบาทผู้บริหารในการพัฒนาทีมงานของสภาพบัน
เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หาร
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โรงเรี ยนเกิดจากการมีระเบียบวินยั ของผู้นําและรูปแบบภาวะผู้นําของครูใหญ่ 197 ส่วนงานวิจยั ของ
วัสต์ส (Watts) พบว่า สุขภาพองค์การของโรงเรี ยนมีความสําคัญต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของ
นักเรี ยน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวะผู้นําของครู ใหญ่ ซึง่ เน้ นทางด้ านมิตรสัมพันธ์ และกิจสัมพันธ์ 198
งานวิจัยของบราเซ่ (Blasé) ได้ ทําการวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการขาดภาวะผู้นําของผู้บริ หาร
โรงเรี ย นในการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ จ ากทรรศนะของครู โดยเก็ บ ข้ อมู ล จากกลุ่ ม ตัว อย่ า งครู ใ น
สหรัฐอเมริ กาจํานวน 50 คนที่มีปัญหาถูกผู้บริ หารโรงเรี ยนละเลยไม่เอาใจใส่ พบว่า ผู้บริ หารที่
ขาดภาวะผู้นําที่มีความบกพร่ องคือ ละเลยต่อการเอาใจใส่ครู ทงทางด้
ั้
านร่ างกาย อารมณ์ และ
จิตใจ เช่น ไม่ให้ ความร่ วมมือในการใช้ อุปกรณ์ การสอน ขาดความสัมพันธ์ กับผู้ร่วมงานและอื่น
ๆ 199 ส่วน เมเนสเซส-ทรี โน (Meneses-Trejo) ได้ ศึกษาลักษณะภาวะผู้นําที่มีประสิทธิ ผลกับ
ความสําเร็ จของงาน โดยเฉพาะผู้นําทางการศึกษาในการพัฒนาโรงเรี ยน ผลการวิจัยพบว่า
ผู้บริ หารที่มีศกั ยภาพการทํางานการศึกษาตํ่ามักขาดความรอบคอบ ไม่สามารถแก้ ปัญหาความ
ขัดแย้ ง ขาดมนุษยสัมพันธ์และละเลยต่อเทคโนโลยี ส่วนผู้บริ หารที่มีศกั ยภาพในการทํางานสูงจะ
มีลกั ษณะตรงกันข้ าม ผลการวิจยั แสดงให้ เห็นถึงลักษณะภาวะผู้นําที่มีประสิทธิผลว่า ส่งผลต่อ
ความสํ า เร็ จ ของงาน โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ผู้ นํ า ทางการศึ ก ษาในการพัฒ นาโรงเรี ย นให้ มี
ความก้ าวหน้ า 200 ส่วนงานวิจยั ของรี ซช์ (Rezach) ได้ ศกึ ษาเรื่ องหัวใจภาวะผู้นําจากรูปแบบภาวะ
ผู้นําที่ประสิทธิผลในโรงเรี ยนซึ่งเป็ นอิสระ ผลการวิจยั พบว่า ผู้นําที่มีประสิทธิผลจะแสดงภาวะ
ผู้นําแบบผู้รับใช้ และแบบคุณธรรม สังเกตได้ จากวิสยั ทัศน์ การสื่อสาร การพัฒนาทรัพยากร
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มนุษย์ ความเชื่อมัน่ ในตัวผู้นําต่อการตัดสินใจและปฏิบตั ิงาน การเปิ ดโอกาสให้ บคุ ลากรเข้ าไปมี
ส่วนร่วมและกําหนดวิสยั ทัศน์ จากการรวบรวมข้ อมูลเชิงคุณภาพด้ วยการสัมภาษณ์ถึงสิ่งที่ผ้ นู ําที่
มีประสิทธิผล พึงจะมีแล้ วนํามาสร้ างเป็ นทฤษฎีจากข้ อมูลรู ปธรรม (grounded theory) ที่
เหมาะสมกับรู ปแบบภาวะผู้นําที่มีประสิทธิ ผลในโรงเรี ยนแบบอิสระ ครัง้ แรกศึกษาจากครู ใหญ่
67 คน ต่อมาสกัดเหลือ 5 คน แล้ วสัมภาษณ์ ถึงหัวใจภาวะผู้นํา ข้ อมูลที่ได้ นํามาจัดประเภท
เพื่อกําหนดเป็ นหัวใจของผู้นําโรงเรี ยนที่เป็ นอิสระซึง่ จะทําให้ โรงเรี ยนเกิดประสิทธิผล 201 ส่วนยังส์
และคิง (Youngs and King) ได้ ทําการวิจยั เชิงคุณภาพเกี่ยวกับ ภาวะผู้นําของผู้บริ หารโรงเรี ยนที่
ส่งผลต่อการพัฒนาโรงเรี ยน โดยศึกษาการใช้ ภาวะผู้นําของผู้บริ หารโรงเรี ยน 4 คน ทางด้ าน
การส่งเสริ มให้ ครู เกิดความรู้ ทักษะการบริ หารและการจัดการ ผลการวิจยั พบว่า ภาวะผู้นําของ
ผู้บริ หารโรงเรี ยนที่ มีประสิทธิ ผลสามารถทํ าให้ โรงเรี ยนพัฒนาเพิ่มขึน้ ได้ จริ ง ทํ าให้ ครู เกิ ดการ
เรี ยนรู้อย่างสร้ างสรรค์ ครูสามารถนําความรู้จากภายนอกโรงเรี ยนนํามาประยุกต์ใช้ ในโรงเรี ยนได้
สําหรับผู้บริ หารที่มีประสิทธิผลต้ องมีความสามารถในการจัดทําหลักสูตรใหม่ จัดหาสื่อการสอน
และมีการจัดการที่ดีในโรงเรี ยน 202 งานวิจัยของเมลีย์ (Marley) ได้ ศึกษาพฤติกรรมที่แสดงถึง
ภาวะผู้นําที่มีประสิทธิผล เฉพาะกรณี ผู้บริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลาย 2 คน ที่ประสบ
ความสําเร็ จ ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริ หารทัง้ 2 คนใช้ การวางเงื่อนไขที่สร้ างสรรค์กับผู้ร่วมงาน
และพฤติกรรมที่แสดงออกถึงภาวะผู้นําที่มีประสิทธิผลนันเกิ
้ ดขึ ้นเพราะ ได้ รับความร่ วมมือจาก
บุคคลในการสร้ างวิสยั ทัศน์และการดําเนินการตามวิสยั ทัศน์ โดยผู้บริ หารรู้ จกั การใช้ พลังอํานาจ
ขับเคลื่อนโรงเรี ยนจนมุง่ ไปสูค่ วามสําเร็จ 203
ซึ่งจากงานวิจัยพบว่าภาวะผู้นําของผู้บริ หารนันมี
้ อิทธิ พลต่อการรับรู้ การปฏิบตั ิงาน
ของครู ตลอดจนประสิทธิภาพประสิทธิผลของโรงเรี ยน การแสดงภาวะผู้นําของผู้บริ หารจะต้ อง
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อาศัยปั จจัยในหลายๆ ด้ านในการบริ หารงานเพื่อให้ การปฏิบตั ิหน้ าที่บรรลุผลสําเร็ จ มีทงภาวะ
ั้
ผู้นําในที่นี ้รวมทังทางด้
้
านกิจสัมพันธ์ และมิตรสัมพันธ์ มีการกระตุ้นให้ เกิดความกระตือรื อร้ นใน
การทํางาน และมีแนวทางแก้ ไขปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นด้ วยความเหมาะสม
5. การสนับสนุนทรั พยากร (Resource Support) หมายถึง ความสามารถของ
ผู้บริ หารในการจัดสรรทรัพยากรให้ เหมาะสมกับความต้ องการของบุคลากรและนักเรี ยน รอบบินส์
และเคาล์เตอร์ (Robbins and Coulter) กล่าวถึง เทคนิคในการจัดสรรทรัพยากรว่า เมื่อองค์การ
กํ าหนดเป้าหมาย (goals) ขึน้ แล้ ว ผู้บริ หารจะต้ องให้ ความสนใจว่าจะทํ าอย่างไร หรื อจะมี
วิธี ก ารใด คื อ เน้ น ที่ จ ะทํ า ให้ องค์ ก ารไปสู่เ ป้าหมายให้ ได้ องค์ ก ารจํ า เป็ นต้ อ งใช้ ท รั พ ยากร
(resources) ทังหลายร่
้
วมกัน ซึ่งประกอบด้ วยเงิน วัสดุ คน สินทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตนต่าง ๆ เช่น
ชื่อตราสินค้ า สิทธิบตั ร ชื่อเสียง ฐานข้ อมูล รวมทังโครงสร้
้
างและวัฒนธรรมองค์การ เทคนิคที่
จะจัดสรรทรัพยากรขององค์การมี 4 วิธี ดังนี ้ 1) การทํางบประมาณ (budgeting) คือ แผนที่
เป็ นตัวเลขสําหรับจัดสรรทรัพยากรให้ กบั กิจกรรมต่าง ๆ ผู้บริ หารมักจัดทํางบประมาณเกี่ยวกับ
รายได้ รายจ่าย และงบประมาณรายจ่ายสําหรับอุปกรณ์เครื่ องจักรที่มีราคาสูง การใช้ งบประมาณ
ทางการเงินได้ รับความนิยมในทุกองค์การ เพราะสังคมปั จจุบนั ล้ วนตีคา่ สิง่ ของต่าง ๆ ในรู ปตัวเงิน
ทัง้ สิ น้ ไม่ว่ า จะเป็ นราคาสิ น ค้ า และบริ ก ารต่า ง ๆ เงิ น เดื อ นพนัก งาน กํ า ไร ต้ น ทุน ค่า เช่ า
ดอกเบีย้ เป็ นต้ น องค์ การจึง สามารถจัดสรรงบประมาณให้ กับฝ่ าย แผนก และหน่ว ยงาน
รวมทังกิ
้ จกรรมต่าง ๆ ขององค์การที่จะเป็ นการดําเนินการสูค่ วามสําเร็ จตามเป้าหมายขององค์การ
2) การกําหนดกิจกรรม (scheduling) คือ การกําหนดหรื อมอบหมายกิจกรรมให้ หน่วยงานต่าง ๆ
ปฏิบตั ิ อาจมีรายละเอียดของงานบุคลากรที่รับผิดชอบปฏิบตั ิและเงื่อนไขเวลาในการปฏิบตั ิจน
เสร็ จงานเครื่ องมือที่ใช้ ในการกําหนดกิจกรรม ประกอบด้ วย gantt chart ซึง่ แกนตังเป็
้ นกิจกรรมที่
ปฏิบตั ิแกนนอนเป็ นเวลา แท่งกิจกรรมแต่ละอย่างจะแสดงเป้าหมายหรื อแผน ซึง่ กําหนดไว้ กบั การ
ปฏิบตั ิจริ ง load chart ซึง่ เป็ นเครื่ องมือที่พฒ
ั นามาจาก gantt chart แต่เปลี่ยนแกนตังเป็
้ นภาระ
งานของพนักงานแต่ละคนในหน่วยงาน แกนนอนยังเป็ นเวลา load chart จะช่วยให้ ผ้ บู ริ หารทราบ
ว่าได้ มอบหมายงานให้ พกั งานแต่ละคนมากน้ อยแค่ไหน พนักงานคนใดจะเสร็ จงานและมีช่วงเวลา
ว่างเมื่อใด ควรมอบหมายงานเมื่อใด และ PERT Network Analysis ถ้ ากรณีที่เป็ นโครงการใหญ่ ๆ
ผู้บริ หารจะใช้ PERT (Program Evaluation and Review Technique) มาเป็ นเครื่ องมือที่จะช่วย
ให้ ผ้ บู ริ หารในการจัดสรรทรัพยากร PERT มีลกั ษณะเป็ นรู ป ซึง่ แสดงลําดับก่อนหลังของกิจกรรมที่
ต้ องปฏิบตั ิ โดยมีเวลาหรื อค่าใช้ จ่ายของแต่ละกิจกรรมกํากับ PERT จะช่วยให้ ผ้ บู ริ หารตรวจสอบ
ความก้ าวหน้ าของงาน มองเห็นปั ญหาในลําดับง่านต่าง ๆ และสามารถโยกย้ ายทรัพยากรมาเสริ ม
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กิ จกรรมที่ มี ปั ญหาหรื อล่าช้ า เพื่ อให้ งานของโครงการดํ าเนิ นไปได้ ตามกํ าหนดการและบรรลุ
เป้าหมายขององค์การ 3) การวิเคราะห์จดุ คุ้มทุน (breakeven analysis) คือ เครื่ องมือในการ
จัดสรรทรั พยากรขององค์ การที่ จะช่วยให้ ผ้ ูบริ หารกํ าหนดจุดคุ้มทุน การวิเคราะห์ จุดคุ้มทุนเป็ น
เทคนิคที่จะกําหนดจุดที่รายได้ รวม (total revenue) เท่ากับต้ นทุนรวม (total costs) และโปรแกรม
เชิงเส้ นตรง (linear programming) คือ เทคนิคทางคณิตศาสตร์ ที่ใช้ ในการแก้ ไขปั ญหาการจัดสรร
ทรัพยากร ปั ญหาที่อาจใช้ โปรแกรมเชิงเส้ นตรงแก้ ไข เช่น การจัดสรรบุคลากรให้ กบั โครงการต่าง ๆ
ขององค์ การ และ 4) แนวคิดโปรแกรมเชิ งเส้ นตรงคื อ ทรั พยากรขององค์ การมี อยู่อย่างจํ ากัด
้
าน
(limited resources) ในขณะที่เป้าหมายหรื อผลที่ต้องการต้ องดีที่สดุ (optimization) 204 ทังทางด้
กระทรวงศึกษาธิ การ กํ าหนดแนวทางการปฏิรูปสถานศึกษาให้ เป็ นโรงเรี ยนในอุดมคติในส่วนที่
เกี่ยวกับทรัพยากรเพื่อการเรี ยนการสอนว่า ผู้บริ หารโรงเรี ยนจะต้ องยกระดับมาตรฐานการศึกษาให้
เป็ นที่ยอมรับของสังคม โดยจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้ อมของโรงเรี ยนที่เอื ้อต่อการเรี ยนการสอน
เพื่อให้ นกั เรี ยนได้ เรี ยนอย่างมีความสุขมุง่ เน้ นการเรี ยนการสอนตามธรรมชาติให้ นกั เรี ยนได้ ฝึกปฏิบตั ิ
จริ ง จัดให้ โรงเรี ยนมีความร่ มรื่ น มีต้นไม้ แหล่งนํา้ บ่อนํา้ ไร้ ฝุ่ น ไร้ มลภาวะ มีแผนผังเต็ม
รู ปแบบ มีห้องเรี ยน ห้ องสมุด ห้ องคอมพิวเตอร์ ห้ องทดลอง ห้ องปฏิบตั ิการ ตลอดจนสนาม
กีฬาครบถ้ วนเหมาะสมกับสภาพท้ องถิ่นมีอปุ กรณ์การเรี ยนการสอนครบครันเหมาะสมกับการใช้
ให้ เกิดประโยชน์สงู สุด 205
นอกจากนี ้ทรัพยากรเพื่อการเรี ยนการสอนยังหมายถึง มวลทรัพยากรที่นํามาใช้ ในการ
จัด การเรี ย นการสอน ได้ แ ก่ อาคารสถานที่ สภาพแวดล้ อ ม สื่ อ นวัต กรรม การเงิ น ของ
สถานศึก ษา อาคารเรี ย น ห้ อ งเรี ย น ห้ อ งประกอบ สถานที่ ฝึ กปฏิ บัติ แ ละสภาพแวดล้ อ ม
เหมาะสมกับหลักสูตรที่เปิ ดสอนและใช้ งาน สื่อ วัสดุ อุปกรณ์มีคณ
ุ ภาพและเพียงพอต่อการใช้
งาน งบประมาณของสถานศึกษาเพียงพอและเอื ้อต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สถานที่ฝึก
ปฏิ บัติ มี ค วามมั่น คง แข็ ง แรง ที่ ฝึ กปฏิ บัติมี ค วามมั่น คง แข็ ง แรง ที่ ฝึ กปฏิ บัติ มี ค วามมั่น คง
แข็งแรง ปลอดภัย มีการดูแลบํารุงรักษาอย่างเหมาะสม เพียงพอกับการใช้ งานและเหมาะสมกับ
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รอบบินส์, สตีเฟ่ น พี. และเคาล์เตอร์ , มารี . แปลโดย วิรัช สงวนวงศ์วาน, การ
จัดการและพฤติกรรมองค์ การ, พิมพ์ครัง้ ที่ 2 (กรุงเทพฯ : เพียร์ สนั เอ็ดดูเคชัน่ อินโดไชน่า,
2550), 110 - 115.
205
บุญโช หยองบางไทร, “ศึกษาการปฏิบตั งิ านประกันคุณภาพการศึกษาของผู้บริ หาร
โรงเรี ยนเอกชน เขตการศึกษา 4” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544), 27.
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หลักสูตรที่เปิ ดสอน บรรยากาศและสภาพแวดล้ อมในสถานศึกษาเหมาสมเอื ้อต่อการเรี ยนรู้ มีสื่อ
วัสดุอุปกรณ์ ครบตามสาขาวิชาที่เปิ ดสอนและเพียงพอต่อจํานวนผู้เรี ยน มีระบบการจัดหาและ
การบํารุ งรักษาสื่อ วัสดุอุปกรณ์ที่มีประสิทธิ ภาพ มีแหล่งที่มาของรายได้ แน่นอนและชัดเจน มี
รายได้ เพียงพอต่อการดําเนินกิจการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
บทบาทของผู้บริ หารด้ านการสนับสนุนทรัพยากร ผู้บริ หารโรงเรี ยนมีบทบาทสําคัญใน
การที่จะทําให้ การใช้ ทรัพยากรใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่ให้ ประโยชน์สงู สุดต่อการจัดการศึกษา เพราะ
เป็ นหน้ าที่ความรับผิดชอบผู้บริ หารโรงเรี ยนที่จะต้ องมีการจัดระบบการจัดการให้ ชดั เจน และเป็ น
ที่รับทราบกันโดยทัว่ ไป ส่วนบุคลากรนันต้
้ องกําหนดหน้ าที่ความรับผิดชอบให้ ชดั เจนเช่นกัน โดย
ยึดหลักความรู้ ความสามารถ ความสนใจ รวมทังภารกิ
้
จหลักของโรงเรี ยน มีการติดตามดูแล
การปฏิบตั ิงานของบุคลากรและให้ ความช่วยเหลือ สนับสนุนหรื อร่ วมแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้นและมี
การประเมินในการทํางาน สําหรับงบประมาณต้ องมีการวางแผนใช้ เงินโดยยึดผู้เรี ยนเป็ นหลัก
ส่วนวัสดุอุปกรณ์ เหล่านันให้
้ เกิดประโยชน์ อย่างคุ้มค่า มีการจัดระบบเก็บและบํารุ งรักษาอย่าง
ดี 206
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการสนับสนุนทรัพยากรของ ศุภร บุญราช ได้ ทําการศึกษาเรื่ อง
การปฏิ บั ติ แ ละความคาดหวั ง เกี่ ย วกั บ การระดมทรั พ ยากรเพื่ อ การจั ด การศึ ก ษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในโรงเรี ยนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดอุดรราชธานี ผลการศึกษา พบว่า 207
1. โดยภาพรวมโรงเรี ยนประถมศึกษามีสภาพการปฏิบตั ิเกี่ยวกับการระดมทรัพยากรอยู่
ในระดับปานกลาง เรื่ องที่มีการปฏิบตั ิอยู่ในสามอันดับแรกคือ การรับทราบนโยบายเกี่ยวกับการ
ระดมทรัพยากร การปฏิบตั ิจริ งของโรงเรี ยนและวิธีการที่โรงเรี ยนใช้ ในการระดมทรัพยากร ส่วน
เรื่ องที่มีการปฏิบตั อิ ยูใ่ นอันดับสุดท้ ายคือการมีสว่ นร่วมของชุมชนในการระดมทรัพยากร
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พรรณี สุวตั ถี, “การวิเคราะห์สขุ ภาพองค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษาขันพื
้ ้นฐาน”
(วิทยานิพนธ์ปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2537), 81.
207
ศุภร บุญราช, “การปฏิบตั แิ ละความคาดหวังเกี่ยวกับการระดมทรัพยากรเพื่อการจัด
การศึกษาตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ในโรงเรี ยนประถมศึกษาสังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรราชธานี” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2544), 120 - 121.
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2. ปั ญหาการระดมทรัพยากร พบว่า เรื่ องที่มีปัญหาสามอันดับแรก คือ ปั ญหาจาก
ทรัพยากรด้ านการเงิน ปั ญหาจากทรัพยากรที่มนุษย์สร้ างขึ ้น ปั ญหาจากทรัพยากรส่วนบุคคลโดย
เรื่ องเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการเป็ นปั ญหาอยูใ่ นอันดับสุดท้ าย
3. ความคาดหวังเกี่ยวกับการระดมทรัพยากร พบว่า มาตรการในการระดมทรัพยากร
ตามที่กําหนดไว้ ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 คณะกรรมการสถานศึกษา
ขันพื
้ ้นฐาน เห็นด้ วยกับมาตรการดังกล่าว และคาดหวังว่าจะสามารถนําสูก่ ารปฏิบตั ิที่บงั เกิดผลได้
และความคาดหวังกับผลที่จะเกิดขึ ้นเมื่อใช้ มาตรการในการระดมทรัพยากรคือบุคคล ชุมชนองค์กร
ต่างๆ เข้ ามามีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษามากยิ่งขึ ้น งบประมาณด้ านการศึกษาจะมีมากขึ ้น
คุณภาพการศึกษาของประเทศจะดีขึ ้น มาตรการอื่นที่ควรจะนํามาใช้ ในการระดมทรัพยากร ได้ แก่
ควรมีคา่ ตอบแทน การยกเว้ นหรื อลดหย่อนเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล การศึกษาบุตร การกู้เงิน
จากสถาบันการเงินในอัตราดอกเบี ้ยตํ่า การยกย่องเชิดชูตอ่ สาธารณชน เป็ นต้ น
ส่ว นสมพร แดงสวัสดิ์ ได้ ศึกษาปั ญหาการระดมทรั พ ยากรทางการศึกษาเพื่ อการ
บริหารสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษานครราชสีมา พบว่า ปั ญหาการ
ระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อการบริ หารสถานศึกษาโดยภาพรวมมีปัญหาระดับปานกลาง
และเมื่อพิจารณารายด้ าน พบว่า 208
1. ด้ านบุคลากร โดยภาพรวม พบว่า มีปัญหาการระดมทรัพยากรทางการศึกษาระดับ
ปานกลาง เช่น ขาดการประเมินผลบุคลากรที่โรงเรี ยนเชิญมาเป็ นวิทยากรอย่างเป็ นระบบ ขาด
การจัดเก็บข้ อมูลในการประเมินผลของบุคลากรอย่างถูกต้ องเป็ นปั จจุบนั และขาดการสรุ ปผลการ
ประเมินบุคลากรอย่างถูกต้ องเป็ นปั จจุบนั เป็ นต้ น
2. ด้ านการจัดการ โดยภาพรวม พบว่า มีปัญหาการระดมทรัพยากรทางการศึกษา
ระดับปานกลาง เช่น ขาดการส่งเสริ มสนับสนุนจากหน่วยเหนือในการดําเนินการระดมทรัพยากร
เพื่อการศึกษาให้ ได้ ตามเป้าหมาย ขาดการนําเทคโนโลยีมาใช้ ในการเก็บข้ อมูลปั ญหาอุปสรรคใน
การดําเนินการตามแผนการระดมทรัพยากร และขาดการตรวจสอบติดตามผลการระดมทรัพยากร
จากตัวแทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
3. ด้ านวัสดุอปุ กรณ์ โดยภาพรวม พบว่า มีปัญหาการระดมทรัพยากรทางการศึกษา
ระดับปานกลาง เช่น ขาดการจัดทําแผนการกํากับติดตามประเมินผลในการจัดหาและการใช้ วสั ดุ
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สมพร แดงสวัสดิ,์ “ศึกษาปั ญหาการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อการบริหาร
สถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษานครราชสีมา” (วิทยานิพนธ์
มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา, 2547), 89 - 90.
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อุปกรณ์ โดยทุกผ่ายมีส่วนร่ วม ขาดการกําหนดลําดับความสําคัญและความจําเป็ นของวัสดุ
อุปกรณ์ที่จําเป็ นต้ องขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นหรื อองค์กรเอกชน และขาดการรวบรวม
ปั ญหาด้ านวัสดุอปุ กรณ์ที่โรงเรี ยนนํามาใช้ ในการจัดการศึกษา
4. โดยภาพรวม พบว่า มีปัญหาการระดมทรัพยากรทางการศึกษาระดับปานกลาง เช่น
มีปัญหาระดับปานกลางทุกข้ อโดยเรี ยงปั ญหาได้ ดงั นี ้ ขาดการจัดทําข้ อมูลแหล่งงบประมาณจาก
ภายนอกหรื อจากองค์กรเอกชนที่สามารถระดมมาช่วยสนับสนุนการจัดการศึกษา ขาดการ
จัดเตรี ยมวิธีการระดมประมาณจากภายนอกอย่างเป็ นระบบและมีประสิทธิภาพไว้ ล่วงหน้ า และ
ขาดการประเมินผลการปฏิบตั ิตามกิจกรรมการระดมงบประมาณอย่างต่อเนื่อง แต่ปัญหาเรื่ อง
ขาดการสํารวจความต้ องการของครู ในการใช้ ทรัพยากรประเภทต่าง ๆ มีปัญหาการระดม
ทรัพยากรทางการศึกษาอยูใ่ นระดับน้ อย
ส่วน นงเยาว์ ศักดาศักดิ์ ได้ ศึกษาระบบบริ หารจัดการการเงินนอกงบประมาณใน
สถานศึกษาขนาดเล็ก พบว่า สถานศึกษาใช้ วิธีการเข้ าหาแหล่งทุน โดยผู้บริ หารและคณะกรรมการ
ใช้ ศกั ยภาพเดินเข้ าไปหา ทําสัมพันธไมตรี ทงในระยะสั
ั้
นและระยะยาว
้
มีการร่ วมกิจกรรมส่วนตัว
และกิจกรรมส่วนรวม เพื่อที่จะเชื่อมโยงจากความสัมพันธ์มาสูก่ ิจกรรมหาเงินทุนให้ โรงเรี ยน ทังนี
้ ้
คนเราเมื่อมีความสัมพันธ์ ที่ดีต่อกัน ย่อมมีความผูกพัน ย่อมเห็นอกเห็นใจ จึงยอมช่วยเหลือกัน
ด้ วยความเต็มใจ ดังนันคณะกรรมการและผู
้
้ บริ หารจึงได้ วางแผนที่จะเข้ าหาแหล่งทุนต่างๆ ดังนี 209
้
1. การเข้ าถึงองค์กร ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ เป็ นกลยุทธ์ ที่ผ้ บู ริ หารและคณะครูได้
เข้ าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน ขององค์กร ของหน่วยงานที่อยู่ในบริ เวณใกล้ เคียง ไม่ว่าเป็ นการ
เข้ าร่ วมประชุมประจําเดือนของคณะกรรมการหมู่บ้าน การเข้ าร่ วมเป็ นคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้าน เข้ าร่ วมในการประชุมทําประชาพิจารณ์ของหมู่บ้าน เข้ าร่ วมเป็ นกรรมการที่ปรึ กษาของ
องค์การบริ หารส่วนท้ องถิ่น ตลอดจนการที่ได้ ไปเข้ าร่ วมประเพณีต่างๆ ในชุมชน ไม่ว่าเป็ น
ประเพณีทางศาสนา หรื อประเพณีอื่นๆ เช่น ไปช่วยงานในวัด เป็ นที่ปรึกษาหรื อเป็ นกรรมการของ
วัด ไปงานแต่งงานของศิษย์เก่า งานแต่งงานของบุคคลในชุมชน หรื อไปงานศพของบุคคลต่างๆ ที่
รู้จกั ที่อยู่ในชุมชน หรื อเกี่ยวข้ องกับบุคคลในองค์กรหรื อหน่วยงานที่ร้ ู จกั โดยไปเป็ นกลุม่ คณะ เป็ น
การเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรี ยนและชุมชน
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นงเยาว์ ศักดาศักดิ,์ “ศึกษาระบบบริ หารจัดการการเงินนอกงบประมาณใน
สถานศึกษาขนาดเล็ก” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต,
2548), 112 - 113.
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2. การเข้ าหาผู้มีอปุ การคุณหรื อผู้ใจบุญ คณะกรรมการหรื อผู้บริ หารหาเบาะแสว่าใน
ชุมชนมีใครบ้ างเป็ นผู้ใจบุญ มีฐานะพอที่จะทําบุญกับโรงเรี ยนกับเด็กนักเรี ยนได้ และมี
ความสัมพันธ์กบั โรงเรี ยนบ้ างพอสมควร เช่น เป็ นศิษย์เก่า เป็ นผู้ปกครอง เป็ นผู้ประกอบการหรื อ
เจ้ าของกิจการที่อยู่ในชุมชน หรื อที่ผ้ ปู กครอง หรื อบุคคลในชุมชนไปทํางานด้ วย ทาง
คณะกรรมการและผู้บริ หารได้ ไปติดต่อให้ มาบริจาคเงินซื ้อเครื่ องคอมพิวเตอร์ บางคนได้ บริ จาคมา
เป็ นเงิน บางคนได้ บริ จาคให้ เงินมาซื ้อสิง่ ของ จํานวนเงินมากหรื อน้ อยที่โรงเรี ยนได้ รับบริ จาคขึ ้นอยู่
กับฐานะความเป็ นอยู่ของบุคคลนัน้ หรื ออาจจะขึ ้นอยู่ผลประกอบการในขณะนัน้ และถ้ าประกอบ
อาชีพเกษตรอาจจะขึ ้นอยู่ราคาพืชผลในขณะนัน้ ในการเข้ าหาผู้มีอปุ การคุณหรื อผู้ใจบุญต้ อง
วางแผนให้ เหมาะสม
3. เข้ าหาเครื อข่าย คณะกรรมการและผู้บริ หารได้ ใช้ ความสัมพันธ์ ส่วนตัวในรู ปแบบ
เครื อข่ายเพื่อน ญาติพี่น้อง เจ้ านาย ติดต่อพูดคุยเป็ นการภายใน แล้ วจึงพาผู้บริ หารหรื อ
คณะกรรมการคนอื่นไปพบแหล่งทุนเพื่อพูดคุยและได้ ทําหนังสือเป็ นทางราชการพร้ อมรายละเอียด
ที่โรงเรี ยนต้ องการจะนํามาใช้ จ่าย การกระทําดังกล่าวทําให้ แหล่งทุนได้ เห็นถึงรายละเอียดในการ
ปฏิบตั ิงาน จึงให้ ความช่วยเหลือ แต่ในทางตรงกันข้ าม โรงเรี ยนใกล้ เคียง โรงเรี ยนในเครื อข่าย
ขนาดเล็ก ด้ ว ยกัน
ไม่ ไ ด้ นํ า เงิ น ที่ ห ามาได้ ทัง้ การขออนุเคราะห์ แ ละการผลิต ของขายมา
เอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่และช่วยเหลือกันซึ่งกันและกัน แต่ในการช่วยเหลือโรงเรี ยนอื่นที่อยู่ใกล้ เคียงหรื อ
โรงเรี ย นในเครื อ ข่ า ยผู้ บ ริ ห ารและคณะครู จ ะใช้ เงิ น ส่ ว นตัว บริ จ าคช่ ว ยเหลื อ มากน้ อยตาม
ความสัมพันธ์ ส่วนตัว และได้ เข้ าร่ วมกิจกรรมเสริ ม กิจกรรมวิชาการ โรงเรี ยนได้ รวมเงินเพื่อจัด
กิจกรรมดังกล่าวให้ ประสบผลสําเร็ จ ในกรณีที่เงินไม่พอ ได้ มีการบริ หารเงินนอกงบประมาณ
ร่วมกัน โดยกลุม่ เครื อข่ายเป็ นผู้ดําเนินการไปขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานหรื อองค์กรใหญ่ๆ
นอกชุมชนได้ เนื่องจากมีพลัง มีขอบเขตของกลุ่มคนเพิ่มขึ ้น พลังและเครื อข่ายในการหา
งบประมาณย่อมมากขึ ้น เป็ นการพึง่ ตัวเอง พึง่ กันเอง และใช้ ทรัพยากรร่ วมกัน ยังมีข้อจํากัดแต่
รัฐบาลต้ องการให้ สถานศึกษาต่างๆ ใช้ ทรัพยากรร่ วมกันเพื่อลดต้ นทุนนัน่ คือสร้ างกลไกใหม่เพื่อ
ยกระดับคุณภาพให้ สงู ขึ ้น
ส่ว นศิริพ ร สุขสวัสดิ์ ยัง ได้ ศึก ษาสภาพปั ญหาและความต้ องการในการสนับ สนุน
ทรั พยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานจังหวัดเชี ยงราย พบว่า สถานศึกษาขัน้
พื ้นฐานในจังหวัดเชียงรายส่วนใหญ่เป็ นสถานศึกษาที่มีความขาดแคลนทางด้ านทรัพยากรในทุกๆ
ด้ าน ดัง นัน้ ความต้ องการทรั พยากรจึง มีสภาพปั ญหาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เช่น ด้ า น
งบประมาณ ด้ านวัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์ สิ่งก่อสร้ าง ด้ านบุคลากร ด้ านความรู้ ในการจัดการศึกษา จึง
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จํ า เป็ นอย่า งยิ่ ง ที่ ต้องจัดหาทรั พ ยากรให้ เพี ย งพอ เพื่ อจะสถานศึก ษาสามารถบริ ห ารจัดการ
แก้ ปัญหาคุณภาพนักเรี ยนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ 210 นอกจากนี ้เดอสตีฟาโน (De Stefano) พบว่า
ประสิทธิผลของโรงเรี ยนเกิดจากการใช้ ทรัพยากรของโรงเรี ยน หากโรงเรี ยนมีทรัพยากรที่เพียงพอ
ย่อมบริ หารจัดการโรงเรี ยนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ 211 และการสนับสนุนด้ านงบประมาณ ค่าวัสดุ
รายหัว ค่าครุ ภัณฑ์ ที่ ดิน สิ่ง ก่ อสร้ าง โรงเรี ย นได้ รับไม่เพี ย งพอ ส่ว นงบประมาณที่ จัดสรรได้
เหมาะสมคือ งบประมาณประเภทเงินอุดหนุนทัว่ ไป 212
ดังนัน้ การสนับสนุนทรั พยากร จึงหมายถึงความสามารถของผู้บริ หารในการจัดสรร
ทรัพยากรขององค์การ ในเรื่ องของการจัดทํางบประมาณ การกําหนดกิจกรรม การวิเคราะห์
จุดคุ้มทุนมีการใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่ในเกิดประโยชน์สงู สุดต่อการจัดการศึกษา รวมทังติ
้ ดตามดูแล
ช่วยเหลือสนับสนุนและแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้น
6. ขวัญในการปฏิบัติงาน (morale) ขวัญเป็ นสภาพที่เกิดขึ ้นและสะท้ อนให้ เห็นถึง
สภาพจิตใจ สภาพการทํางาน เช่น ความกระตือรื อร้ น อารมณ์ ความหวัง ความเชื่อมัน่ และ
องค์ประกอบอื่น ๆ 213 ขวัญเป็ นสิง่ ที่มองไม่เห็นชัดแต่เกี่ยวข้ องกับสิง่ ใดสิง่ หนึง่ ที่มีความสําคัญมาก
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ ของบุคคลต่าง ๆ ภายในกลุ่มหรื อในหน่วยงานเดียวกัน 214 นอกจากนัน้
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 2551), 71 - 72.
211
Stefano, M. De, School Effectiveness : The Role of the Principal in a
Leading Public Secondary School in Santa Province, Argentina [Online], accessed
6 January 2010. Available from http://www.proquest.umi.com/pqdweb?
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University Press, 1955), 189.
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94
ขวัญยังเป็ นสภาวะทางจิตใจ ซึง่ มีผลทําให้ บคุ คลทํางานอย่างเต็มใจ และกระตือรื อร้ น 215 ดังนัน้
ขวัญจึงเป็ นทัศนคติ
ความตังใจ
้ แรงจูงใจ หรื อการกระตุ้นที่มีในหมู่สมาชิกของกลุ่มในการ
ปฏิบตั ิงาน เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ ด้ วยความเต็มใจและด้ วย
ความมานะ บากบัน่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพการณ์ที่เป้าหมายของกลุ่มสอดคล้ องกับความ
ต้ องการของบุคคล นอกจากนี ้ ขวัญ หมายถึง ทัศนคติ ความตังใจ
้ แรงจูงใจ หรื อการกระตุ้นที่มี
ในหมู่สมาชิกของกลุม่ ในการปฏิบตั ิงานเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้ วยความเต็มใจและด้ วยความมานะบากบัน่ และขวัญยังเกี่ยวข้ องกับความรู้ สึกแห่งการมีส่วน
ร่ วมในการดําเนินงาน ตลอดจนมีส่วนร่ วมในความสําเร็ จขององค์การ ซึง่ เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับ
การเป็ นที่ยอมรับของเพื่อนร่ วมงานทุกระดับด้ วย ดังนันขวั
้ ญจึงเป็ นสิ่งที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง
ได้ หรื อมีลกั ษณะพลวัตอยู่เสมอ 216 ทางด้ านอุทยั หิรัญโต ได้ กล่าวถึงความสําคัญของขวัญและ
กํ า ลัง ใจในการปฏิ บัติ ง านว่ า ขวัญ และกํ า ลัง ใจในการปฏิ บัติ ง านว่ า ขวัญ กํ า ลัง ใจในการ
ปฏิบตั ิงาน ไม่ใช่เป็ นสิ่งที่ผ้ บู ริ หารจะบันดาลให้ เกิดขึ ้นหรื อสร้ างขึ ้นได้ ในวันเวลาอันรวดเร็ วและ
ดํารงอยู่ได้ ตลอดไป หากแต่ขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั ิงานของเจ้ าหน้ าที่ผ้ ปู ฏิบตั ิงานเกิดขึ ้น
ได้ จากการพัฒนามาโดยตลอด ซึ่งสืบเนื่องมากจากการวางแผน นโยบาย การกําหนดระเบียบ
การปฏิ บัติ ต นที่ ดี การปกครองบัง คับ บัญ ชา การจั ด สวัส ดิ ก ารต่ า ง ๆ ตลอดจนถึ ง การจั ด
สิง่ แวดล้ อมที่ดี ปั จจัยที่ก่อให้ เกิดขวัญ ได้ แก่ บทบาทของผู้บงั คับบัญชาที่มีอยู่ตอ่ ผู้ใต้ บงั คับบัญชา
การมอบหมายงานที่พอเหมาะกับความรู้ ความสามารถของตน การจัดสภาพการทํางานถูกต้ อง
ตามหลักอนามัย เกณฑ์และระเบียบของงาน โอกาสในการแสดงความคิดเห็นและการยอมรับ
การให้ บําเหน็จรางวัลและการลงโทษ ลักษณะที่บ่งบอกถึงสภาพของขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบตั ิงานว่าจะสูงหรื อตํ่านัน้ ย่อมสังเกตได้ จากระดับความสมํ่าเสมอของผลการปฏิบัติงาน
สภาพการขาดงาน และการลางาน คําร้ องทุกข์ และบัตรสนเท่ห์ การวิพากษ์ วิจารณ์ของผู้อื่น 217
ส่วนนิภา (ทองไทย) แก้ วศรี งาม ให้ ความหมายของขวัญในการปฏิบตั ิงานว่า เป็ นความรู้ สึกใน
จิตใจที่บคุ ลากรมีความรู สกึ ที่ดีตอ่ สภาพแวดล้ อมและต่อการทํางานในโรงเรี ยน ขวัญจะมีอยู่สอง
ลักษณะคือ ขวัญดีและขวัญไม่ดี ผู้ที่มีขวัญที่ดีในการทํางานจะมีพฤติกรรมที่ตงใจทํ
ั ้ างานอุทิศตน
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Perfects S. Sison, Personnel Management : Principle and Preventives
(Gueryon City : Sison’s Printon Press, 1966), 386.
216
สร้ อยตระกูล (ติวยานนท์) อรรถมานะ, พฤติกรรมองค์ การ : ทฤษฎีและการ
ประยุกต์ (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2541), 364.
217
อุทยั หิรัญโต, การบริหารงานบุคคล (กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์ , 2527), 217.

95
เพื่อองค์การ ในขณะที่ผ้ มู ีขวัญไม่ดีจะไม่สนใจในการทํางาน แต่จะทําเพื่อตนเองเท่านัน้ การ
สร้ างขวัญและกําลังใจเกิดแก่บคุ ลากรในองค์การ ถือว่าเป็ นการสร้ างบรรยากาศของการทํางานที่
ดีให้ แก่องค์การได้ การที่บคุ คลในองค์การมีขวัญและกําลังใจที่ดีในการทํางานจะก่อให้ เกิดความ
สามัคคีเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทําให้ สมาชิกเกิดการร่ วมแรงร่ วมใจกันทํางานด้ วยความเต็มใจ
และพยายามดํารงรักษาไว้ ซงึ่ ภาระหน้ าที่ขององค์การ และวัตถุประสงค์ที่องค์การกําหนดไว้ 218
การศึกษาเกี่ยวกับขวัญในการทํางาน จําเป็ นต้ องพิจารณาขวัญทังในระดั
้
บปั จเจก
บุคคลและขวัญของกลุม่ เพราะมีความเกี่ยวพันกันอย่างใกล้ ชิด กล่าวคือ องค์การใดที่มีขวัญของ
กลุม่ สูงย่อมแสดงให้ เห็นว่า ขวัญในระดับบุคคลจะสูงเช่นกัน ซึง่ จะส่งผลให้ การปฏิบตั ิภารกิจของ
องค์การมีประสิทธิภาพและประสิทธิ ผลด้ วยเช่นกัน จึงอาจกล่าวได้ ว่าขวัญที่ดีขององค์การมี
ความสําคัญ ดังนี 219
้
1. ทําให้ เกิดความร่วมมือร่วมใจ เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์การ
2. สร้ างความจงรักภักดีตอ่ หมูค่ ณะและองค์การ
3. เกื ้อหนุนให้ ระเบียบ ข้ อบังคับบังเกิดผลในการควบคุมความประพฤติของพนักงาน
ให้ ปฏิบตั อิ ยูใ่ นระเบียบและศีลธรรมอันดีงาม
4. สร้ างสามัคคีธรรมในหมูค่ ณะ
5. สร้ างความเข้ าในอันดีระหว่างบุคคลในองค์การกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของ
องค์การ
6. เกื ้อหนุนและจูงใจให้ สมาชิกเกิดความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ในการทํางาน
7. ทําให้ เกิดความเชื่อมัน่ และศรัทธาในองค์การ
นอกจากนีก้ ารที่ บุคลากรในองค์การมีขวัญกําลังใจที่ดีในการทํางาน จะสร้ างความ
จงรักภักดีตอ่ องค์การ ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบขององค์การ และมีความภาคภูมิใจในฐานะที่ตนเอง
เป็ นสมาชิกขององค์การ การที่ขวัญเป็ นองค์ประกอบหนึง่ ของบรรยากาศองค์การในองค์การ ที่จะ
ส่งผลต่อประสิทธิ ภาพการทํ างาน จึงจํ าเป็ นที่ องค์ การจะต้ องทํ าการตรวจสอบว่า ขวัญของ
บุคลากรในองค์การเป็ นอย่างไร ซึ่งตรวจสอบและประเมินขวัญของบุคลากร จะพิจารณาจาก
พฤติกรรมในการทํางานของบุคคล ถ้ าบุคลากรมีขวัญและกําลังใจดี จะมีพฤติกรรมในการทํางาน
ในหน้ าที่อย่างเข้ มแข็ง อดทน และเต็มในทํางานอย่างเต็มความสามารถ และมักจะมีความคิด
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นิภา (ทองไทย) แก้ วศรี งาม, จิตวิทยาองค์ การ (กรุงเทพฯ : พินอักษรกิจ, 2527) 219.
219
ทองใบ สุดชารี , เอกสารคําสอนรายวิชาภาวะผู้นําและการจูงใจ (อุบลราชธานี :
คณะวิทยาการจัดการสถาบันราชภัฏอุบลราชธานี, 2543), 197.

96
ริ เริ่ ม ปรับปรุ ง พัฒนางานของตนเองอยู่เสมอ พิจารณาจากอัตราการลาออกหรื อการขอย้ าย
การที่ องค์ การมี บุคคลขอย้ ายเป็ นจํ า นวนมาก ย่อมแสดงให้ เ ห็ นว่า องค์ ก ารนัน้ ขาดขวัญและ
กําลังใจในการทํางาน และพิจารณาจากข้ อมูลที่รวบรวมมาได้ โดยวิธีการวิจยั ซึ่งจะสามารถทํา
ให้ ทราบถึงระดับของขวัญและกําลังใจในการทํางาน ดังนันเพื
้ ่อเป็ นแนวทางในการสร้ างขวัญที่ดี
ให้ เกิดขึ ้นในองค์การ จึงควรมีการตรวจสอบขวัญของบุคลากรในองค์การ ดังนี 220
้
1. การวัดระดับของความสมํ่าเสมอในการปฏิบตั ิงาน กล่าวคือถ้ าการปฏิบตั ิของ
บุคลากร ในองค์การเป็ นปกติวิสยั ย่อมแสดงให้ เห็นว่าสภาพของขวัญของบุคลากรอยู่ในเกณฑ์ดี
ซึง่ จะเชื่อมโยงไปสูก่ ารเพิม่ ผลิตภาพในการทํางานให้ สงู ขึ ้นได้ ในทางกลับกันถ้ าเกิดความผิดปกติที่
บุคลากรไม่ปฏิบตั ิงานของบุคลากร เช่น ผลผลิตน้ อยลง เกิดปั ญหาในการปฏิบตั ิงานมากขึ ้น
จําเป็ นที่ผ้ บู ริ หารจะต้ องตรวจสอบสภาพขวัญของบุคลากร
2. การขาดงานหรื อความเฉื่อยชาที่เกิดขึ ้นจากการปฏิบตั ิงานในองค์การย่อมแสดงให้
เห็นว่าบุคลากรมีสภาพของจิตใจที่เปลี่ยนไป จะต้ องหาทางแก้ ไขให้ กลับคืนสูส่ ภาพปกติโดยเร็ ว
3. การลาออกจากงานหรื อการย้ ายงานมากขึ ้น ย่อมเป็ นเครื่ องชี ้วัดว่าเกิดปั ญหาในการ
ทํางาน หรื อสภาพของขวัญในการทํางานถดถอยลงไป
4. มีการร้ องทุกข์หรื อบัตรสนเท่ห์มากขึ ้น แสดงให้ เห็นว่าสภาพของขวัญในการทํางาน
ของพนักงานลดลง
5. การวัดด้ วยวิธีการวิจยั โดยอาจจะต้ องใช้ เครื่ องมือในการวิจยั หลายๆ ด้ านประกอบกัน
กล่าวคือ อาจจะต้ องเก็บข้ อมูลโดยใช้ แบบสอบถาม การสังเกต และการสัมภาษณ์ประกอบกัน
เพื่อให้ ได้ ข้อความจริ งที่จะทําให้ เกิดความเข้ าใจสภาพปั ญหาเกี่ยวกับขวัญของพนักงาน พร้ อมกับ
หาแนวทางที่แก้ ไขให้ เหมาะสม
เมื่อมีการตรวจสอบและประเมินขวัญของบุคลากรแล้ ว จะต้ องมีกลวิธีการสร้ างขวัญใน
การทํางาน ซึ่งแนวทางในการเสริ มสร้ างขวัญให้ กับบุคลากรมีขวัญดีและมีความเต็มใจในการ
ทํ า งาน สามารถทํ า ได้ โ ดยการวางแผน กํ า หนดวิ สัย ทัศ น์ จัด โครงสร้ างในการทํ า งานหรื อ
มอบหมายงาน โดยอาศัย หลัก เรื่ อ งเกี่ ย วกับ กลุ่ม เช่ น ความสัม พัน ธ์ ก ลุ่ม สมาชิ ก ในกลุ่ม
ประสิทธิภาพของกลุ่ม เพื่อให้ พนักงานมีขวัญและกําลังใจในการทํางานได้ ดี โดยให้ สมาชิกของ
กลุ่มรับรู้ และยอมรับจุดมุ่งหมายร่ วมกับกลุ่มด้ วยความเต็มใจ สร้ างเสริ มความสามัคคี ความรัก
ใคร่ ผกู พันธ์ ให้ ความช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่ม การจัดสภาพในการทํางานให้ กลุ่มพึงพอใจและ
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ทองใบ สุดชารี , เอกสารคําสอนรายวิชาภาวะผู้นําและการจูงใจ (อุบลราชธานี :
คณะวิทยาการจัดการสถาบันราชภัฏอุบลราชธานี, 2543), 198.

97
ทัดเที ยมกัน สมาชิกในกลุ่มมีการทํางานอย่างสมํ่าเสมอ โดยมีส่วนร่ วมในการกําหนดวิธีการ
ทํางาน การแบ่งงาน และการประเมินผลงาน ส่งเสริ มให้ พนักงานมีความพอใจในงานของตน
เช่น จัดระบบบริ หารที่ เป็ นธรรมมีความมั่นคงและมีความก้ าวหน้ า จัดให้ พนักงานได้ ทํางาน
ร่ วมกับคนอื่นๆ ที่มีความสนใจคล้ ายคลึงกัน จัดสภาพการทํางานให้ น่าอยู่ และมีวิธีการควบคุม
งานที่ทําให้ พนักงานเต็มใจให้ ความร่ วมมือและพึงพอใจในการทํางานของตน 221 ดังนัน้ ผู้บริ หาร
หรื อผู้นําในองค์การต่าง ๆ ควรมีความรู้ วิธีในการเสริ มสร้ างขวัญในการทํางาน เพื่อให้ บคุ ลากร
ปฏิบตั งิ านอย่างมีความสุข ดังนี 222
้
1. สร้ างเจตคติที่ดีให้ เกิดขึ ้นในการทํางาน ย่อมสร้ างความร่วมมือและความเข้ าใจกันได้
ระหว่างผู้บงั คับบัญชากับผู้ใต้ บงั คับบัญชา
และนําไปสู่บรรยากาศในการทํางานที่เป็ นการ
สร้ างสรรค์
2. มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานด้ วยความเที่ยงธรรม มีมาตรฐานเดียวกัน ไม่ว่าผลการ
ประเมินจะออกมาอย่างไร ผู้ถกู ประเมินสามารถยอมรับได้ เพราะเขาเห็นว่าตนเองได้ รับความเป็ นธรรม
3. การกําหนดระบบค่าจ้ าง เงินเดือน และประโยชน์เกื ้อกูลที่มีความเหมาะสมและ
ยุติธรรม ทังในแง่
้
ของการเปรี ยบเทียบค่าจ้ างระหว่างตําแหน่งต่าง ๆ ในองค์การและการ
เปรี ยบเทียบกับหน่วยงานภายนอก จะต้ องสะท้ อนให้ เห็นว่ามีความเป็ นธรรม
4. ความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน จะเป็ นเครื่ องชี ้ได้ วา่ ขวัญในการทํางานของ
พนักงานอยูใ่ นระดับใด
5. ความเป็ นปึ กแผ่นขององค์การ หรื อความเป็ นนํ ้าหนึ่งใจเดียวกันจะสะท้ อนให้ เห็น
ทิศทางขององค์การปรับตัวไปในทิศทางใด
6. สัมพันธภาพระหว่างผู้ใต้ บงั คับบัญชากับบุคลากรมีลกั ษณะเช่นใด ทังนี
้ ้เพื่อหาทาง
ร่วมมือกันทํางานให้ มีประสิทธิภาพสูงสุด
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ประสาน ทองพูล และทิพวรรณ ทองพูล, จิตวิทยาทั่วไป (กรุงเทพฯ : อักษรการ
พิมพ์, 2537), 93.
222
สร้ อยตระกูล (ติวยานนท์) อรรถมานะ, พฤติกรรมองค์ การ : ทฤษฎีและการ
ประยุกต์ (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2541), 364.

98
ทังนี
้ ้สุขภาพขององค์การจะสมบูรณ์ ได้ บุคลากรในองค์การจะต้ องมีขวัญที่ดีในการ
ปฏิบตั งิ าน การศึกษาเพื่อจะได้ ทราบว่าขวัญในการทํางานขององค์การใดสูงหรื อตํ่าเพียงใด ขึ ้นอยู่
กับองค์ประกอบที่สําคัญ ดังนี 223
้
1. ลักษณะท่าทางและบทบาทของผู้นํา หรื อหัวหน้ าหน่วยงานที่มีตอ่ ผู้ใต้ บงั คับบัญชาและ
ผู้ร่วมงาน เพราะผู้นําเป็ นเสมือนสะพานที่เชื่อมโยงความเข้ าใจอันดีระหว่างองค์การกับผู้ปฏิบตั ิงาน
ดังนัน้ สัมพันธภาพระหว่างหัวหน้ างานและผู้ร่วมงานจึงมี ความสําคัญต่อการเสริ มสร้ างขวัญและ
ความสําเร็จขององค์การอยูม่ าก
2. ความพึงพอใจในหน้ าที่การงานที่ปฏิบตั อิ ยู่ เพราะในการปฏิบตั งิ านนันถ้
้ าได้ ทํางานที่
ตนพึงพอใจย่อมได้ ผลมากกว่าการที่ต้องปฏิบตั งิ านที่ไม่พงึ พอใจ
3. ความพึงพอใจต่อวัตถุประสงค์หลักและนโยบายดําเนินงาน และองค์การของ
พนักงาน เจ้ าหน้ าที่ และผู้ร่วมงาน ตลอดจนการจัดองค์การและระบบงานที่มีประสิทธิภาพของ
องค์การ สิ่งเหล่านี ้นับว่าเป็ นเรื่ องสําคัญมาก เพราะถ้ าทุกคนหรื อสมาชิกส่วนใหญ่ขององค์การมี
ความเข้ าใจ ซาบซึ ้งถึงระบบและวิธีดําเนินงานขององค์การแล้ วเขาเหล่านันย่
้ อมอุทิศเวลาให้ แก่
งาน มีกําลังใจและกําลังขวัญในการปฏิบตั งิ านได้ ดีขึ ้น
4. การให้ บําเหน็จรางวัล การเลื่อนขัน้ เลื่อนตําแหน่งแก่ผ้ ทู ี่ปฏิบตั ิงานดีย่อมเป็ นเครื่ อง
จูงใจให้ บรรดาผู้ใต้ บงั คับบัญชา หรื อผู้ร่วมงานมีความกระตือรื อร้ นต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่การงาน
ด้ วยความขยันขันแข็ง มัน่ ใจและมีกําลังขวัญดี
5. สภาพของการทํางานควรให้ ถกู ต้ องตามสุขลักษณะ มีอากาศถ่ายเทได้ สะดวก มีแสง
สว่างเพียงพอ มีเครื่ องมือเครื่ องใช้ และอุปกรณ์ในการปฏิบตั งิ านครบถ้ วนเหมาะสม
6. สุขภาพของผู้ปฏิบตั ิงาน รวมทังสภาพทางกายและสภาพทางจิ
้
ตใจอารมณ์ของ
ผู้ปฏิบตั ิงานแต่ละคนอาจเปลี่ยนแปลงได้ เสมอ ทังที
้ ่เป็ นผลโดยตรงจากผู้บริ หารนันเอง
้
หรื อมา
จากที่อื่น เช่น ปั ญหาทางครอบครัวและเพื่อนร่ วมงาน ฯลฯ ปั ญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิตนี ้มีผลต่อ
การทํางาน เพราะหากเมื่อใดผู้ปฏิบตั ิงานมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพกายหรื อสุขภาพจิตแล้ วเขา
เหล่านันย่
้ อมจะไม่สามารถอุทิศเวลาให้ แก่การปฏิบตั งิ านให้ บงั เกิดผลดีได้ แก่การปฏิบตั งิ าน
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับขวัญในการปฏิบตั ิงานของ ชัชวาลย์ ทองทิพย์ ศึกษาเรื่ องขวัญ
ในการปฏิบตั ิงานของครู ในโรงเรี ยนเอกชนอาชีวศึกษา ผลการศึกษาพบว่า ระดับขวัญในการ
ปฏิบตั ิงานอยู่ในระดับมาก ได้ แก่ ด้ านลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิและด้ านสภาพภาพของอาชีพ ที่
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2526), 342.

สมพงษ์ เกษมสิน, การบริหารงานบุคคลแผนใหม่ (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช,

99
เหลื อ อยู่ใ นระดับ ปานกลาง ได้ แ ก่ ด้ า นความสํ า เร็ จ ในการทํ า งาน ด้ า นความสัม พัน ธ์ กับ
ผู้บงั คับบัญชาและเพื่อนร่ วมงาน ด้ านความรับผิดชอบ ด้ านวิธีการปกครองบังคับบัญชา ด้ าน
การได้ รับการยอมรับนับถือ ด้ านความเป็ นอยู่ส่วนตัว ด้ านความมัน่ คงปลอดภัยในการทํางาน
ด้ านนโยบายและบริ หารงาน ด้ านความก้ าวหน้ าในตําแหน่งหน้ าที่การงาน ด้ านโอกาสที่จะได้ รับ
ความก้ าวหน้ า ด้ านสภาพการทํางานและด้ านเงินเดือน 224 ส่วน ทวีศกั ดิ์ กวยะปาณิก ได้ ศกึ ษา
ความสัม พัน ธ์ ระหว่า งพฤติก รรมการบริ ห ารกับสภาพขวัญในการปฏิบัติง านของครู อาจารย์
วิทยาลัยเทคนิค สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 – 6 ในช่วงปฏิรูปการอาชีวศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา พบว่า ด้ านขวัญในการปฏิบตั ิงานของครู อาจารย์ในภาพ
รวมอยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้ านการยอมรับความสามารถของตนเอง ด้ านความรู้ สกึ ตนเองมี
ความสําคัญ อยู่ในระดับมากส่วนที่ เหลืออยู่ในระดับปานกลางประกอบด้ วย ด้ านความรู้ สึก
สัมฤทธิ์ผลในการทํางาน ด้ านความรู้ สกึ เป็ นเจ้ าของ ด้ านการมีส่วนร่ วมกําหนดนโยบายและการ
วางแผน ด้ านความพึงพอใจในสภาพงานที่ดี ด้ านการได้ รับความยุติธรรม และด้ านความมัน่ คง
ปลอดภัย 225 ส่วนงานวิจัยของ กานต์ ชนก มิตรยอดวงศ์ ได้ ศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างการ
พิ จ ารณาความดี ค วามชอบกั บ ขวัญ ในการปฏิ บัติ ง านของครู ส ายผู้ส อนในโรงเรี ย น สัง กัด
สํานักงานเขตพื ้นที่สกลนคร เขต 2 พบว่า ขวัญในการปฏิบตั ิงานของครู สายผู้สอนในโรงเรี ยน
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้ านการอุทิศตนเพื่องานของบุคคลภายในหน่วยงาน
โรงเรี ยน สภาพการปฏิบัติงานอย่างมีความสุขในโรงเรี ยน และความพึงพอใจในการทํ างาน
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ชัชวาล ทองทิพย์, “การศึกษาขวัญในการปฏิบตั งิ านของครูในโรงเรี ยนเอกชน
อาชีวศึกษาประเภทช่างอุตสาหกรรม ในกรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริ หารการศึกษาอาชีวศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหาร
ลาดกระบัง, 2543), บทคัดย่อ.
225
ทวีศกั ดิ์ กวยะปาณิก, “ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริ หารกับสภาพขวัญ
ในการปฏิบตั งิ านของครู อาจารย์ วิทยาลัยเทคนิค สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 – 6
ในช่วยปฏิรูปการอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี, 2547), 103.

100
ร่ วมกันเป็ นกลุ่ม แต่ความเพียงพอของรายได้ อยู่ในระดับปานกลาง และการพิจารณาความดี
ความชอบมีความสัมพันธ์ทางบวกกับขวัญในการปฏิบตั งิ านของครู 226
งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ ขวั ญ ในการปฏิ บั ติ ง านของ ฮู เ บิ ร์ ต (Hubert) พบว่ า
องค์ประกอบของสุขภาพองค์การในเรื่ องเกี่ยวกับขวัญในการปฏิบตั ิงานส่งผลทางอ้ อมที่ทําให้ ครู
เกิดความเครี ยด 227 นอกจากนี ้งานวิจยั ของเว็บเบอร์ (Webber) ได้ ศกึ ษาภาวะผู้นําทางวิชาการ
และขวัญกําลังใจ พบว่า การรับรู้ของครูเกี่ยวกับแบบผู้นําของผู้บริ หารโรงเรี ยนมีความสัมพันธ์กบั
ขวัญกํ าลังใจของครู 228 ส่วน เอลเลนเบิร์ก (Ellenberg) ได้ ศึกษาปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อขวัญ
กําลังใจของครู พบว่า ขวัญกําลังใจของครู สง่ ผลให้ นกั เรี ยนมีคณ
ุ ภาพสูงด้ วย อาจกล่าวว่าการที่
นักเรี ยนมีคณ
ุ ภาพสูงเป็ นผลมาจากครู มีขวัญกําลังใจสูง ซึง่ อาจจะเป็ นผลมาจากการรับรู้ ของครู
เกี่ ยวกับภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริ หารโรงเรี ยน 229 ซึ่งสอดคล้ องกับโยชิยามา และคณะ
(Yoshiyama and others) ที่ ศึกษาพบว่า ภาวะผู้นําที่มีประสิทธิ ผลเป็ นที่ไว้ วางใจของ
ผู้ใต้ บงั คับบัญชาและขวัญกําลังใจมีความสัมพันธ์กนั 230
ดังนันขวั
้ ญในการปฏิบตั งิ าน จึงเป็ นความรู้สกึ ในจิตใจของบุคลากรที่มีความรู้สกึ ที่ดีตอ่
โรงเรี ยน มีความพึงพอใจและมีความผูกพันต่อองค์การ การสร้ างขวัญให้ เกิดแก่บคุ ลากรนับเป็ น
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กานต์ชนก มิตรยอดวงศ์, “ความสัมพันธ์ระหว่างการพิจารณาความดีความชอบกับ
ขวัญในการปฏิบตั งิ านของครูสายผู้สอนในโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพื ้นที่สกลนคร เขต 2”
(วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร, 2547), 163 - 171.
227
J.A. Hubert, The Relationship of School Organizational Health and
Teacher Need Satisfaction to Teacher Stress [Online], accessed 6 January 2010.
Available from http://www.proquest.umi.com/pqdweb?did
228
Robert Wayne Webber, The Effects of Consideration and Initiating
Structure Exhibited by Principals on Teacher Morale in North Louisiana
Secondary Schools [Online], accessed 19 January 2010. Available from :
http://www.ulm.edu// ec/grads.html.
229
Ellenberg citing Linda Lumsden, Teacher Morale [Online], accessed 6
January 2010. Available from http://www.ed’gov/databaseERIC Digests/ed422601,html
230
Nachiro Yoshiyama and others, The Perception of Leadership Based
on the Difference of Subordinates Commitment to their Organization [Online],
accessed 6 January 2010. Available from http://www.inss.co.jp/jounal3e_6e.html
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สิ่งสําคัญที่ ผ้ ูบริ หารไม่ควรมองข้ าม ซึ่งต้ องใช้ ระยะเวลาในการพัฒนาที่ สืบเนื่องมากจากการ
วางแผน นโยบาย ระเบียบปฏิบตั ิ การบังคับบัญชาและการจัดสวัสดิการ
7. การมุ่งเน้ นด้ านวิชาการ (academic emphasis) หมายถึง ความพยายามของทาง
โรงเรี ยนที่จะทําให้ เกิดความเป็ นเลิศทางวิชาการ โดยการกําหนดเป้าหมายให้ นกั เรี ยนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนสูง มีการจัดสภาพการเรี ยนการสอนที่ดี เป็ นระบบและเคร่งครัด ซึง่ งานวิชาการเป็ น
งานที่สําคัญและเป็ นภารกิจหลักของโรงเรี ยนมาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษาจะพิจารณา
ได้ จากผลงานทางด้ านวิชาการ เพราะงานวิชาการเป็ นงานที่มีขอบข่ายกว้ างและมีความเกี่ยวข้ อง
กับงานด้ านอื่นๆ โดยเฉพาะงานด้ านหลักสูตร การจัดการเรี ยนการสอน การวัดผลตลอดจนการ
จัดกิ จกรรมให้ นักเรี ยน จากการพิจารณาขอบข่ายของการบริ หารงานวิชาการของคิมบราวน์
และนันเนอรี่ (Kimbrough and Nunnery) ประกอบด้ วย งานเกี่ยวกับโครงสร้ างองค์การ
(organizational
structure) ได้ แก่ โครงสร้ างในการตัดสินใจ โครงสร้ างในการสื่อสาร
โครงสร้ างความสัมพันธ์กบั หน่วยงานของรัฐทุกระดับ และโครงสร้ างในการให้ ประชาชนมีสว่ นร่ วม
ในการวางแผนและการตัดสิน ใจ การบริ ห ารหลัก สูตรและการสอน (administration
of
curriculum and instruction) ได้ แก่ หลักสูตรและการสอนของครู ซึง่ ครู ผ้ สู อนจะต้ องทําความ
เข้ าใจจุดมุ่งหมายขอของหลักสูตรให้ ชดั เจน เพื่อนําไปสูก่ ารเรี ยนการสอนในห้ องเรี ยน และมีการ
ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง งานการเงินทางการศึกษา (finance of education) เกี่ยวข้ องกับ
แนวคิด ทางเศรษฐศาสตร์ ภาษี อ ากร การเมื อ ง และการศึก ษา โดยโรงเรี ย นมี ก ารจัด สรร
งบประมาณการหาทุนและการจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ ให้ เหมาะสมและเพียงพอสําหรับการจัด
การศึกษาอย่างมีคณ
ุ ภาพ งานจัดการธุรกิจสนับสนุนการศึกษา (business management
support service) หมายถึง งานพัสดุ การบํารุ งรักษาอาคารสถานที่ งานบัญชีและการเงิน
งานบริ หารบุคลากร (staff personnel administration) เป็ นงานที่เกี่ยวข้ องกับนโยบายด้ าน
บุคลากร กางวางแผนอัตรากําลังคน การสรรหา การคัดเลือก การจ้ างงาน การประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงาน และการพัฒนาบุคลากร งานบริ การกิจการนักเรี ยน (student personnel service)
ได้ แก่ งานทะเบียนนักเรี ยน การรับสมัคร งานลงทะเบียนนักเรี ยน งานวินยั นักเรี ยน งานแนะ
แนว และงานบริ การด้ านอื่น ๆ เช่น บริ การด้ านสุขภาพ บริ การจัดหางานและติดตามนักเรี ยนที่
สําเร็จการศึกษาและกิจกรรมพิเศษอื่น ๆ งานอาคารสถานที่และอํานวยความสะดวก (buildings
and facilities) ผู้บริ หารต้ องจัดให้ มีสภาพแวดล้ อมทางกายภาพที่สร้ างเสริ มบรรยากาศในการ
เรี ยน มีการบํารุ งรักษาอาคารและดูแลในเรื่ อง แสง เสียง อุณหภูมิ การก่อสร้ างอาคารเรี ยน
และจัดให้ มีสงิ่ อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ตลอดจนการวางแผนก่อสร้ าง และการใช้ อาคารสถานที่
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ให้ เกิดประโยชน์สงู สุด งานสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรี ยนและชุมชน (school communicate
relations) ผู้บริ หารต้ องมีการสื่อสารข้ อมูลต่าง ๆ ให้ แก่ชมุ ชน เพื่อให้ ชมุ ชนเข้ าใจจุดมุ่งหมายของ
โรงเรี ยนอย่างชัดเจนและให้ ความร่วมมือ โดยใช้ วิธีการประชาสัมพันธ์โรงเรี ยน 231
องค์ประกอบสําคัญของการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ ทางวิชาการนัน้ ผู้บริ หารสถานศึกษา
ผู้สอน และผู้ที่เกี่ ยวข้ อง ควรทราบองค์ ประกอบสํ าคัญที่ จะสนับสนุนการจัดกระบวนการเรี ยนรู้
เพื่ อให้ ผ้ ูเรี ยนได้ พัฒนาตามศักยภาพ ดังนี ้ คํ านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลทัง้ ด้ านจิ ตใจ
อารมณ์ สังคม และสติปัญญาการจัดสาระการเรี ยนรู้ ให้ กบั ผู้เรี ยน ต้ องมีความสมดุลและเหมาะสม
้ ้ ผลการเรี ยนรู้ จากสาระการ
กับวัย ความต้ องการของผู้เรี ยน และความคาดหวังของสังคม232 ทังนี
เรี ยนรู้ และทักษะ กระบวนการเรี ยนรู้ จะต้ องทําให้ ผ้ เู รี ยนมีความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดี
และความสุข ในการเรี ยนรู้ แหล่งการเรี ยนรู้ ต้ องมีความหลากหลายและเพียงพอ ที่จะให้ ผ้ เู รี ยนใช้
เป็ นแหล่งค้ นคว้ าหาความรู้ ความถนัด ตามความต้ องการและความสนใจของผู้เรี ยน ความสัมพันธ์
ระหว่างผู้สอนกับผู้เรี ยน มีลกั ษณะเป็ นกัลยาณมิตร ช่วยเหลือซึง่ กันและกัน ผู้เรี ยนมีความศรัทธาใน
ตัวผู้สอน สาระการเรี ยนรู้ และกระบวนการที่ก่อให้ เกิดการเรี ยนรู้ ผู้สอนมีความเชื่อว่า ผู้เรี ยนทุกคน
สามารถเรี ยนรู้ ได้ ด้วยตนเองและมีวิธีการเรี ยนรู้ ที่แตกต่างกัน สาระการเรี ยน ทักษะ กระบวนการ
เรี ยนรู้ เชื่ อมโยงกับเหตุการณ์ สิ่งแวดล้ อมรอบตัวผู้เรี ยน ผลจากการเรี ยนรู้ ผู้เรี ยนสามารถนํ าไป
ประยุกต์ใช้ ได้ ในชีวิตจริ ง และกระบวนการเรี ยนรู้ มีการเชื่อมโยงเครื อข่ายอื่น ๆ เช่น ครอบครัว สังคม
ชุมชน เพื่อสร้ างความสัมพันธ์และความร่วมมือ ให้ เกิดการเรี ยนรู้และได้ ประโยชน์จากการเรี ยนรู้สงู สุด
การมุ่งเน้ นด้ านวิชาการ หมายถึง ความพยายามของทางโรงเรี ยนที่จะทําให้ เกิดความเป็ น
เลิศทางวิชาการ โดยการกําหนดเป้าหมายให้ นกั เรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูง มีการจัดสภาพการ
เรี ยนการสอนที่ดี เป็ นระบบและเคร่งครัด
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการมุง่ เน้ นวิชาการของสมแพน จําปาหวาย ได้ ศกึ ษาการบริ หารงาน
วิชาการของโรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น
พบว่า สภาพการบริหารงานวิชาการ 7 ด้ านอยู่ในระดับมาก คือ การบริ หารหลักสูตร ด้ านการจัดการ
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Kimbrough and Nunnery, The Relationship between Organization Health
and Robust School Vision in Elementary Schools [Online], accessed 6 January 2010.
Available from http://www.proquest.umi.com/pqdweb?did
232
อุทยั วรรรณ อุปถัมภ์, “สุขภาพองค์การในโรงเรี ยนเอกชน จังหวัดสระแก้ ว”
(วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา,
2546), 23.
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เรี ยนการสอน ด้ านวัสดุอปุ กรณ์และสื่อการเรี ยนการสอน ด้ านห้ องสมุด ด้ านการนิเทศ และด้ านการ
ประชุมอบรมทางวิชาการ233 ส่วนทรงศักดิ์ อัครพราหมณ์ ได้ ศกึ ษาปั ญหาการบริ หารงานวิชาการตาม
เกณฑ์ คุณภาพโรงเรี ยนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น พบว่า
ปั ญหาการบริหารงานวิชาการตามเกณฑ์คณ
ุ ภาพทัง้ 7 ด้ าน คือ การบริ หารงานวิชาการ การจัดการ
เรี ยนการสอน สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี กิจกรรมเสริ มหลักสูตรการวัดและการประเมินผล การจัด
กิจกรรมการสอนซ่อมเสริ ม และการมีส่วนร่ วมของชุมชน โดยภาพรวมมีปัญหาในระดับปานกลาง
การเปรี ยบเทียบครู ผ้ สู อนที่ผ่านการอบรมทางวิชาการ 3 ครัง้ ขึ ้นไปภายใน 1 ปี พบว่า มีปัญหาการ
บริ หารงานวิชาการตามเกณฑ์ คณ
ุ ภาพ แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ .05 จากผลการวิจยั
เห็ นว่ า การอบรมทางวิ ช าการมี ความจํ า เป็ นอย่ า งยิ่ ง เพราะเป็ นพัฒนาบุ คลากร ให้ มี ความรู้
ความสามารถ จัดการเรี ยนการสอนได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพ 234 ส่วนบุปผา แก้ วรักษ์ ได้ ศึกษาสภาพการ
บริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยนคาทอลิก สังกัดฝ่ ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร เขต
3 โดยรวมทัง้ 6 ด้ าน มีการปฏิบตั ิโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก พิจารณารายด้ านมีการปฏิบตั ิอยู่ใน
ระดับมากทุกด้ าน คือ ด้ านการพัฒนาและส่งเสริ มทางด้ านวิชาการ ด้ านการวัดผลและประเมินผล
การเรี ยน และงานทะเบียนนักเรี ยน ด้ านการวางแผนงานวิชาการ ด้ านการจัดการเรี ยนการสอน ด้ าน
การประเมินผลการจัดการงานวิชาการ และด้ านการบริ หารงานวิชาการ235 งานวิจยั อินทร วุฒิไชย ได้
ศึกษาการบริ หารงานวิชาการในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
เขตการศึกษา 8 พบว่า1) ผู้บริ หาร ครู ผ้ ูสอน และคณะกรรมการสถานศึกษามีความเห็นอยู่ในระดับ
มากต่อการบริ หารงานวิชาการทังในภาพรวม
้
คือ ด้ านการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ ด้ านการนิเทศงาน
วิชาการ ด้ านการวางแผนงานวิชาการ ด้ านการวัดผลและการประเมินผลการเรี ยน ด้ านการจัดสื่อการ
เรี ยนการสอน และด้ านบริ หารหลักสูตร 2) ผู้บริ หารและครู ผ้ สู อน มีความคิดเห็นแตกต่างอย่างมี
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สมแพน จําปาหวาย, “ศึกษาการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2542), บทคัดย่อ.
234
ทรงศักดิ์ อัครพราหมณ์, “ศึกษาปั ญหาการบริหารงานวิชาการตามเกณฑ์คณ
ุ ภาพ
โรงเรี ยนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย, 2545), 115 - 116.
235
บุปผา แก้ วรักษ์ , “ศึกษาสภาพการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยนคาทอลิก สังกัด
ฝ่ ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร เขต 3” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริ หารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546), บทคัดย่อ.

104
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทัง้ 6 ด้ านผู้บริ หารและคณะกรรมการสถานศึกษามีความคิดเห็น
แตกต่างกัน 3 ด้ าน คือ การจัดการเรี ยนรู้ การนิเทศงานวิชาการ และการวัดผลและประเมินผล
ส่วนครู ผ้ สู อนและคณะกรรมการกับครู มีความคิดเห็นแตกต่างกัน 1 ด้ านคือ การจัดสื่อการเรี ยนการ
สอน ส่วนระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน และปฏิสมั พันธ◌์ ระหว่างผู้รับผิดชอบการบริ หารงานวิชาการ
และระยะเวลาในการปฏิ บัติ ง านไม่ มี อิ ท ธิ พลต่ อความคิ ดเห็ น ในการบริ ห ารงานวิ ชาการตาม
พระราชบัญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 ในโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งาน
ส่วนบุษรา ผ่องใส ได้ ศึกษาเรื่ องการประกัน
คณะกรรมการศึกษาเอกชน เขตการศึกษา 8236
คุณภาพภายในที่ ส่งผลต่อการบริ หารงานวิชาการของสถานศึกษา เขตการอาชี วศึกษาภูมิภาค
ตะวันตก พบว่า 1) การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เขตการอาชีวศึกษาภูมิภาคตะวันตก
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรี ยงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้ อยได้ ดังนี ้ บุคลากร ปรัชญาและ
เป้าหมายของสถานศึกษา หลักสูตรและกระบวนการเรี ยนการสอน กิจการนักเรี ยน ทรัพยากรเพื่อการ
เรี ยนการสอน และการบริ หารจัดการ 2) การบริ หารงานวิชาการของสถานศึกษา เขตการอาชีวศึกษา
ภูมิภาคตะวันตก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรี ยงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้ อยได้ ดังนี ้ การ
จัดการเรี ยนการสอนทวิภาคี การสอนเทียบโอนประสบการณ์ การวัดผลประเมินผลและงานทะเบียน
การดําเนินงานเกี่ยวกับการเรี ยนการสอน การวางแผนงานวิชาการ และการบริ หารงานห้ องสมุด 3)
การประกันคุณภาพภายในส่งผลต่อการบริ หารงานวิชาการของสถานศึกษา เขตการอาชี วศึกษา
ภูมิภาคตะวันตก โดยภาพรวมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยด้ านปรัชญาและเป้าหมาย
ของสถานศึกษา หลักสูตรและกระบวนการเรี ยนการสอน การบริ หารจัดการ และกิจการนักเรี ยน
ส่งผลต่อการบริ หารงานวิชาการของสถานศึกษา เขตการอาชีวศึกษาภูมิภาคตะวันตก 237
นอกจากนี ้งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการมุ่งเน้ นวิชาการของ อดัม (Adam) ศึกษาเรื่ อง
สภาพแวดล้ อมของโรงเรี ยนที่ปลอดภัยส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ พบว่า สภาพแวดล้ อม
ของโรงเรี ย นที่ ป ลอดภัย นัก เรี ย นมี ค ะแนนการอ่ า นสูง กว่ า โรงเรี ย นที่ มี ส ภาพไม่ ป ลอดภัย
นอกจากนี ้พบว่า ไม่มีความแตกต่างระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนในการอ่านและคณิตศาสตร์
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อินทร วุฒิไชย, “ศึกษาการบริ หารงานวิชาการในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน เขตการศึกษา 8” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์, 2546), 105.
237
บุษรา ผ่องใส, “การประกันคุณภาพภายในที่สง่ ผลต่อการบริ หารงานวิชาการของ
สถานศึกษา เขตการอาชีวศึกษาภูมิภาคตะวันตก” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550), 116 - 117.
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กับเพศและเผ่าพันธุ์ 238 ส่วนงานวิจยั ของ เดอ สตีฟาโน(De Stefano) พบว่า ประสิทธิผลของ
โรงเรี ยนเกิดจากการที่นกั เรี ยนมีโปรแกรมสําหรับฝึ กอบรมและพัฒนาผู้บริ หารและครู ตลอดจนมี
การนําผลงานการวิจัยต่าง ๆ มาเผยแพร่ ให้ กับครู ในโรงเรี ยนได้ รับรู้ อีกด้ วย 239 วัตต์ส (Watts)
พบว่า สุขภาพองค์การของโรงเรี ยนมีความสําคัญต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยน ซึ่ง
รวมถึงบรรยากาศทางด้ านวิชาการด้ วย 240 นอกจากนี ้แพท (Patte) ได้ ศกึ ษาทัศนคติของผู้ปกครอง
นักเรี ยน ครู ผ้ บู ริ หารที่มีผลต่อการมีสว่ นร่ วมของผู้ปกครอง ในโรงเรี ยนประถมในเขตทุรกันดารใน
ประเทศสหรัฐอเมริ กา พบว่า การมีสว่ นร่ วมของพ่อแม่นนั ้ มีความสัมพันธ์ กบั ทัศนคติทางบวกด้ าน
วิชาการ ระเบียบวินยั ของนักเรี ยน และผลสัมฤทธิ์ในการเรี ยนบางวิชา241
นอกจากนัน้ เวบบ์และคณะ (Webb et al.) ได้ เสนอแนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบสุขภาพ
องค์การ 242
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สบ โอเวนส์ (Owens) ที่ได้ เสนอแนวคิดหลักเกณฑ์ตัวชีว้ ัดเกี่ยวกับมิติ
ซึ่งสอดคล้ องกั

สุขภาพองค์การ243 ซึง่ สอดคล้ องกัน ดังนี ้

238

M.A. Adam, The effects of a safe school environment on academic
achievement [Online], accessed 6 January 2010. Available from http://www.proquest.
umi.com/pqdweb?index
239
De Stefano M., School effectiveness : The Role of the Principal in a
Leading Public Secondary School in Santa Province, Argentina [Online],
accessed 6 January 2010. Available from http://www.proquest.umi.com/pqdweb?
240
L.K. Watts, The relationships of school health and teacher commitment
to student achievement in selected West Virginia elementary schools [Online],
accessed 6 January 2010. Available from http://www.proquest.umi.com/pqdweb?did
241
Mathew Michal Patte, Defining Parent involvement in Rural Elementary
School Through the Eeyes of Parents, Students, Teachers, and Administration : A
Case Study [Online], accessed 11 January 2010. Available from
http://www.proquest.umi. com/pqdweb?did
242
D. L. Webb et al., Personnel Administration in Education (London : Merrill,
1987), 55.
243
R. G. Owens, Organizational Behavior in Education, 4th ed. (New Jersey :
Prentice-Hall, 1991), 222.
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ตารางที่ 1 แสดงหลักเกณฑ์ชี ้วัดสุขภาพองค์การที่เสนอโดย โอเวนส์ (Owens) ตามการจําแนก
กลุม่ องค์ประกอบของ เวบบ์และคณะ (Webb et al.)
องค์ ประกอบสุขภาพองค์
มิตชิ ีว้ ัดจากแนวคิดของโอเวนส์ (Owens)
1. องค์ ประกอบสุขภาพองค์ การที่ เน้ นภารกิ จ 1. การติดต่อสื่อสารอย่างเพียงพอ
(communication adequacy)
(The task-centered component)
2. การใช้ อํานาจที่เป็ นธรรม (optimal power
equalization)

ม
ส
ด
ุ
อ
กลง่ าเน้งนเป้าหมาย (goal focus)
ห
ก
ั
น
2 . องค์ประกอบสุขภาพองค์ำการภายในองค์การ 1. การมุ
ส

2. การใช้ ทรัพยากรอย่างมีคณ
ุ ภาพ (resource
utilization)
3. ความกลมเกลียว (cohesiveness)
4. ขวัญกําลังใจ (morale)
3. องค์ ป ระกอบสุ ข ภาพองค์ ก ารที่ เ น้ นความ 1. การมีนวัตกรรมใหม่ ๆ (Innovativeness)
เจริ ญเติบโตและการเปลี่ยนแปลง (Growth and 2. ความเป็ นอิสระ (autonomy)
Changefulness)
3. การปรับตัว (adaptation)
4. ความสามารถในการแก้ ปัญหา (problem –
solving - adequacy)
(The internal state component)

นอกจากมิติสขุ ภาพองค์การด้ านต่าง ๆ ที่กล่าวมาทังหมดแล้
้
ว จากการวิจยั พบว่ายังมี
ปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับสุขภาพองค์กรของโรงเรี ยนประถมศึกษาอีกประการหนึ่ง คือ การวางแผน
ซึ่ง จากการศึก ษาเกี่ ย วกับการวางแผนนัน้ ได้ ข้อสรุ ป ดัง นี ้ ไซมอน, สมิ ธ เบอร์ ก และทอมป์ สัน
(Simon, Smithburg and Thompson) กล่าวว่า การวางแผน คือ กิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับอนาคต
ในเรื่ องการประเมินข้ อเสนอต่าง ๆ ที่มีให้ เลือกและเกี่ยวกับวิธีการต่าง ๆ ที่จะต้ องปฏิบตั ิเพื่อบรรลุ
ความสําเร็ จของข้ อเสนอนันๆ
้ 244 ต่อมา คูนซ์และโอโดเนล (Koontz and O’Donnell) ได้ กล่าวว่า
การวางแผนเป็ นการตัดสินใจล่วงหน้ าว่าจะทําอะไร ทําอย่างไรและใครเป็ นผู้นํา การวางแผนเป็ น
244

Herbert A. Simon, David W. Smithburg and Victor A. Thompson, Public
Administration (New York : Alfred A. Knopt, 1961), 423.
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เสมื อ นสะพานเชื่ อ ช่ อ งว่ า งจากปั จ จุบัน สู่อ นาคตที่ ต้ อ งการและทํ า ให้ สิ่ ง ต่ า ง ๆ เกิ ด ขึ น้ ตาม
ต้ องการ 245 ซึ่งสอดคล้ องกับ แคท และโรเซนเวก (Kast and Rosenzenweig) ได้ กล่าวว่าการ
วางแผน คื อ กระบวนการพิ จ ารณาตัด สิ น ใจล่ ว งหน้ าว่ า จะทํ า อะไร อย่ า งไร มี ก ารเลื อ ก
วัตถุประสงค์ นโยบาย โครงการและวิธีปฏิบตั เิ พื่อบรรลุวตั ถุประสงค์นนั ้ ๆ 246 ทํานองเดียวกัน ฮิก
(Hicks) อธิ บายว่าการวางแผนเป็ นหน้ าที่ทางการบริ หารประการแรกที่กระทําเพื่อกิจกรรมใด
กิจกรรมหนึ่งโดยเฉพาะ การที่จะวางแผนได้ สําเร็ จผลนันจํ
้ าเป็ นต้ องมีการวิเคราะห์ตวั เลขข้ อมูล
จากอดี ต การตัด สิน ใจในปั จ จุบัน และการประเมิ น ผลในอนาคตด้ ว ย 247 กูรู เ ก (Gruuge) ได้
กล่าวถึงกระบวนการวางแผนไว้ ว่า การวางแผนอาจแบ่งได้ 6 ขัน้ ตอน ดังนี ้ การเตรี ยมการ
วางแผน (preplanning) การวางแผน (planning) การจัดทําแผน (plan formulation) การ
จัดทํารายละเอียดของแผน (plan elaboration) การนําแผนไปใช้ (implementation) และการ
ประเมินผล (evaluation revision and replanning) 248 สอดคล้ องกับ ประกอบ คุณารักษ์ ได้
กล่าวถึงกระบวนการวางแผนไว้ ว่า มี 8 ขันตอน
้
ดังนี ้ การกําหนดปั ญหาและความต้ องการ การ
กําหนดจุดประสงค์ การวิเคราะห์ข้อสนับสนุนและข้ อจํากัด การกําหนดทางเลือก การวิเคราะห์
ทางเลือก การตัดสินใจ การจัดทําแผนปฏิบตั ิ และการประเมินผล 249
นอกจากนี ้ คูนซ์และโอโดเนล (Koontz and O’Donnell) ได้ กล่าวถึงความสําคัญของ
การวางแผนไว้ ว่า การวางแผนมีความสําคัญทังต่
้ อบุคคลและหน่วยงาน โดยเฉพาะยิ่งองค์การที่
มี โ ครงสร้ างซับ ซ้ อ นเพี ย งใดการวางแผนยิ่ ง เป็ นสิ่ ง ที่ จํ า เป็ นต่อ องค์ ก ารและผู้บ ริ ห ารมากขึ น้
เช่นเดียวกัน ทัง้ นี เ้ พราะการวางแผนทําให้ การตัดสินใจในการบริ หารจัดการมีเหตุผลและเป็ น
ประโยชน์มากที่สดุ ซึง่ หาปราศจากการวางแผนแล้ ว การตัดสินใจและการกระทํามักเป็ นไปตาม
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Harold Koontz and Cyril O’Donnell, Principles of Management (New
York : McGraw-Hill Book Co., 1968), 81.
246
Fremont E. Kast and Cyril Rosenzenweig, Organization and
Management : A System Approach (New York : McGraw-Hill Book Co., 1970), 435.
247
M. G. Hicks, Management (New York : McGraw-Hill Book Co., 1981), 248.
248
Ananda W. Guruge, Process of Educational Planning (Bangkok :
UNESCO Regional Office for Educational in Asia, 1977), 3.
249
ประกอบ คุณารักษ์ , การจัดทําโครงการและการประเมินผลเชิงระบบ
(นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2526), 81.

108
ยถากรรม 250 ส่วน จอห์นสัน แคท และโรเซนเวก (Kast and Rosenzenweig) กล่าวว่าการ
วางแผนเป็ นสิ่งจําเป็ นที่มนุษย์ใช้ ในการเตรี ยมการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ในอนาคตและทําให้ การ
เปลี่ยนแปลงมีความเป็ นไปได้ มากยิ่งขึ ้น ดังที่กล่าวว่าการวางแผนเปรี ยบเสมือนยานพาหนะที่นําไปสู่
การเปลี่ยนแปลงอย่างมีระบบ251 ส่วนแดสเลอร์ (Dessler) ได้ กล่าวถึงความสําคัญของการวางแผน
ไว้ ว่า การวางแผนจะช่วยให้ ผ้ ูบริ หารและผู้ปฏิบัติมองไปในอนาคต และเห็นโอกาสที่ จะแสวงหา
ประโยชน์หรื อการกระทําต่าง ๆ ให้ สําเร็ จตามความมุ่งหมายได้ ทังยั
้ งทําให้ มองเห็นปั ญหา อุปสรรค
และภัยคุกคามต่าง ๆ เพื่อจะได้ หาทางป้องกัน ตลอดจนการลดภาวะความเสี่ยงต่าง ๆ ได้ ด้วย 252
สอดคล้ องกับ สมชัย ศรี สทุ ธิยากร กล่าวไว้ ว่า การวางแผนเป็ นหน้ าที่อนั ดับแรกของผู้บริ หาร ซึง่ มี
นักวิชาการหลายท่านที่กล่าวถึงหน้ าที่สําคัญของผู้บริ หาร เช่น กูลิคและเออร์ วิค (Gulick and
Urwick) ได้ กล่าวถึงหน้ าที่บริ หารไว้ คือ POSDCoRB และฟาโยล์ (Fayol) กล่าวว่าการบริ หารจะต้ อง
ปฏิบติในสิ่งต่อไปนีค้ ือ การวางแผน การจัดองค์การ การบังคับบัญชา การประสานงานและการ
ควบคุม 253 ทํ านองเดียวกัน สนานจิตร สุคนธทรั พย์ ได้ กล่าวไว้ ว่า การวางแผนเป็ นตัวกํ าหนด
ทิศทางและความรู้ สกึ ในเรื่ องของความมุ่งหมายสําหรับองค์การให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิงานทุกคนได้ ร้ ู นอกจากนี ้
การวางแผนยังเป็ นกรอบสําหรับการตัดสินในให้ ผ้ ปู ฏิบตั งิ านได้ เป็ นอย่างดี จึงสามารถป้องกันมิให้
การตัดสินใจแบบแก้ ปัญหาแต่ละครัง้ ไปเท่านันด้
้ วย 254
นอกจากนี ้ สมพร เมืองแป้น ได้ ศกึ ษาเรื่ อง ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงกับการบริ หาร
เชิงกลยุทธ์ ในสถานศึกษา พบว่า การบริ หารเชิงกลยุทธ์ ในสถานศึกษาโดยรวมและรายขันตอน
้
อยู่ในระดับมาก และการบริ หารเชิงกลยุทธ์ ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ กรมสามัญศึกษาและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนไม่แตกต่าง
กัน สถานศึกษาต้ องมีการบริ หารเชิงกลยุทธ์ในด้ านการวางแผน การนําแผนสูก่ ารปฏิบตั ิ และการ
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Harold Koontz and Cyril O’Donnell, Principles of Management (New
York : McGraw-Hill Book Co., 1968), 90.
251
R.J. Johnson, F. E. Kast and Cyril Rosenzenweig, The Theory and
Management of System (New York : McGraw-Hill Book Co., 1968), 25.
252
Gary Dessler, Management Fundamentals : Modern Principles and
Practices (Reston, Virginia : Rdston & Publishing Company, 1982), 34 – 35.
253
สมชัย ศรี สทุ ธิยากร, ทฤษฎีองค์ การ (มปท : มปป.), อัดสําเนา.
254
สนานจิตร สุคนธทรัพย์, แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนบริหารการศึกษา (มปท :
มปป.), อัดสําเนา.

109
ประเมินและการควบคุมที่สอดรับกับนโยบาย แต่ทงนี
ั ้ ้ในการวางแผนกลยุทธ์ นนจะต้
ั้
องคํานึงถึง
การมีสว่ นร่วมของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียและเป็ นไปตามตัวชี ้วัดที่กําหนด 255 ส่วนพิมลพรรณ ดุษิยามี
ได้ ศึกษาวิจยั เรื่ อง การบริ หารเชิงกลยุทธ์ องผู้บริ หารสถานศึกษาเอกชน ผลการวิจยั พบว่า การ
บริ หารเชิงกลยุทธ์ ของผู้บริ หารสถานศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรี ยงตามค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้ อย ดังนี ้ การปฏิบตั ิตามแผนกลยุทธ์ การจัดโครงสร้ างและทรัพยากร การจัด
บุคลากรและการอํานายการ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การติดตามและประเมินผล ส่วนมีปัญหา
และข้ อเสนอแนะดังนี ้ สถานศึกษาไม่มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้ อมโรงเรี ยนอย่างจริ งจัง บุคลากร
ทุกผ่ายไม่มีส่วนร่ วมในการวางแผนกลยุทธ์ เนื่องจากขาดความรู้ ความเข้ าใจ และมีภาระงานที่
ต้ องปฏิบตั ิมาก ดังนัน้ จึงควรมีการวิเคราะห์ สภาพแวดล้ อมที่สอดคล้ องกับสภาพจริ ง ควรให้
ความรู้ เกี่ยวกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ กบั ทุกผ่าย จัดประชุม ชี ้แจงและแต่งตังบุ
้ คลากรทุกฝ่ าย
อย่างชัดเจน จัดอํานวยความสะดวก ส่งเสริ มให้ ทุกฝ่ ายมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็ น
กําหนดแผนงานเชิงกลยุทธ์ ติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 256
นอกจากนัน้ ได้ มี นัก วิ ช าการหลายท่า นได้ ใ ห้ ความสนใจการพัฒนาตัว ชี ว้ ัด สุข ภาพ
องค์ ก ารอย่ า งแพร่ ห ลาย โดยได้ มี ก ารพัฒ นาเกณฑ์ ก ารชี ว้ ัด ที่ เ น้ น ไปในด้ า นประสิท ธิ ผ ลและ
ความสําเร็ จตามเป้าหมายขององค์การ นักวิชาการที่นําเสนอแนวคิดใหม่นี ้ได้ แก่ ทาร์ เทอร์ ฮอย
และคอทท์แคมป์ (Tarter, Hoy, and Kottkamp) ในผลงานเรื่ อง “School climate and organizational
commitment” ซึ่งได้ กําหนดมิติที่ใช้ สําหรับชี ้วัดสุขภาพองค์การไว้ 5 มิติประกอบด้ วย 1) มิติ
ภาวะผู้นําฉันเพื่อนร่วมงาน 2) มิตกิ ารสนับสนุนทรัพยากร 3) มิตขิ วัญกําลังใจในการปฏิบตั ิงาน 4)
การติ ดต่อ สื่ อสาร และ 5) ความสามัค คี และพัฒ นาเป็ นเครื่ องมื อที่ เ รี ย กว่า “Organizational
้
ดพื ้นฐานและเครื่ องมือ
Health Inventory - OHI” 257 อันได้ รับความนิยมนํามาใช้ เป็ นทังแนวคิ
ตรวจวัด สุข ภาพองค์ ก ารสถานศึก ษาอย่ า งแพร่ ห ลาย เนื่ อ งจากเป็ นเครื่ อ งมื อ ที่ ผ่ า นขัน้ ตอน
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สมพร เมืองแป้น, “ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารเชิงกลยุทธ์ใน
สถานศึกษา” (วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาบริ หารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร,
2550), บทคัดย่อ.
256
พิมลพรรณ ดุษิยามี, “การบริ หารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริ หารสถานศึกษาเอกชน”
(รายงานค้ นคว้ าอิสระ ปริญญามหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร,
2550), บทคัดย่อ.
257
C. J. Tarter, Hoy Wayne K. and Kottkamp R. B. Open School, Healthy
School : Making Schools Work (California ; Sage Publications, 1991), 236.

110
เครื่ องมือที่มีความน่าเชื่อถือได้ ในทางหลักวิชาการ นอกจากนี ้ พอดเกอร์ สกี ้ (Podgurski) ซึง่ ได้
นําเสนอมิติชีว้ ดั สุขภาพองค์การที่พฒ
ั นาจากแบบวัดสุขภาพองค์การ (OHI) ที่เสนอไว้ โดยฮอย
และเฟลด์แมน (Hoy and Feldman) และกรอบแนวคิดของพาร์ สนั (Parsonian Perspective) ไป
ทดลองใช้ กบั โรงเรี ยนที่เป็ นกรณีศกึ ษาจํานวนรวม 78 แห่ง ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยเทคนิค
การวิเคราะห์องค์ประกอบ (factor analysis) พบว่า ตัวแปรด้ านสุขภาพองค์การที่ใช้ วดั ลดลงเหลือ
5 ด้ าน เรี ยกว่า “OHI-E” เป็ นเครื่ องมือในการตรวจวินิจฉัยองค์การเพื่อนําไปสู่การปฏิบตั ิเพื่อให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีแบบแผน พิจารณาในเรื่ องของการใช้ เป็ นเครื่ องมือ (instrument) และ
กิจกรรมที่แสดงออก (expressive) และเมื่ อทราบคะแนนจากการวัดแล้ ว จะสามารถบ่งชี ไ้ ด้ ว่า
องค์ ก ารหรื อ โรงเรี ย นนัน้ มี สุขภาพดี (healthy) หรื อมี สุข ภาพไม่ดี (unhealthy) องค์ ป ระกอบ
สุขภาพองค์การทัง้ 5 ด้ าน ประกอบด้ วย 1) บูรณภาพของสถาบัน 2) ภาวะผู้นําฉันท์ เพื่อน
ร่วมงาน 3) ความสามารถในการจัดสรรทรัพยากร 4) ความผูกพันธ์ ของบุคลากร และ 5) การ
มุ่งเน้ นวิชาการ 258 นอกจากนี ้ได้ มีการนําแนวคิดของนักวิชาการมาพัฒนาองค์ประกอบสุขภาพ
องค์การของโรงเรี ยน โดย ฮอยและซาโบ (Hoy and Sabo) ซึง่ ได้ ศกึ ษาพบว่า องค์ประกอบของ
สุขภาพองค์การของโรงเรี ยน ประกอบด้ วย 6 มิติ ดังนี ้ 1) เกียรติศกั ดิ์ศรี ของโรงเรี ยน 2) ความ
เป็ นผู้นําทางวิชาการของผู้บริ หารโรงเรี ยน 3) อํานาจอิทธิพลของผู้บริ หารโรงเรี ยน 4) การ
สนับสนุนทรัพยากร 5) การอยูร่ ่วมกันของครู และ 6) การมุง่ เน้ นวิชาการ 259
นอกจากนันสุ
้ พรรณี สุวตั ถี ได้ ทําการศึกษาองค์ประกอบสุขภาพองค์การของโรงเรี ยน
ประถมศึกษาในประเทศไทย โดยใช้ แนวคิดของมายส์ (Miles) ผลการวิจยั พบว่า องค์ประกอบ
สุขภาพองค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษาในประเทศไทย มี 8 ด้ าน ดังนี ้ 1) ภาวะผู้นําฉันเพื่อน
ร่วมงาน 2) ขวัญในการปฏิบตั งิ าน 3) ความเป็ นผู้นําทางวิชาการ 4) การกําหนดเป้าหมาย 5)
การมุ่งเน้ นวิชาการ 6) บูรณภาพของสถาบัน 7) การจัดกินกรรมสนับสนุนการเรี ยนการสอน 8) การ
ติดต่อสื่อสาร260 และพัชรี วรรณ กิจมี ได้ ศึกษาแบบจําลองที่สมั พันธ์ เชิงสาเหตุกับสุขภาพองค์การ
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T. P. Podgurski, “School effectiveness as it relates to group consensus
and organizational health of elementary schools” Dissertation Abstract international
52, 3 (1990) : 769A.
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Wayne K. Hoy and J. D. Sabo, Quality middle schools : Open and healthy
(Englewood Cliffs, NJ : Prentice - Hall, 1997), 65.
260
พรรณี สุวตั ถี, “สุขภาพองค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษา” (วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์ ดษุ ฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537), 249 – 252.
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โรงเรี ยนอาชีวศึกษาเอกชน ภาคเหนือ จากผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยเชิงสาเหตุที่มีตอ่ สุขภาพองค์การมี
7 ปั จจัย ดังนี ้ 1) สภาพแวดล้ อม 2) บรรยากาศองค์การ 3) โครงสร้ างสร้ างองค์การ 4) การดําเนินงาน
ขององค์การ 5) พฤติกรรมการบริหาร 6) บุคลากร และ 7) ประสิทธิผลขององค์การ
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวกับสุขภาพองค์การสรุ ปได้ ว่า องค์ประกอบ
สุขภาพองค์การของโรงเรี ยนประกอบด้ านต่าง ๆ 14 ด้ าน ดังนี ้ 1) เป้าหมายและความเข้ มแข็ง
ขององค์การ 2) การใช้ อํานาจของผู้บริ หาร 3) การบริหารจัดการที่เน้ นคน 4) การบริ หารจัดการที่
เน้ นผลงาน 5) การมุ่งเน้ นงานวิชาการ 6) การจัดการภายในองค์การ 7) การเจริ ญเติบโตและ
การเปลี่ยนแปลงภายในองค์การ 8) การติดต่อสื่อสารภายในองค์การ 9) การสนับสนุนทรัพยากร
10) ความสามัคคี ขวัญและกําลังใจ 11) นวัตกรรมในการทํางาน 12) ความมีอิสระในการทํางาน
13) การปรับตัวในการทํางาน และ 14) ความเหมาะสมในการแก้ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ ้นใน
องค์การ
ซึ่งผู้วิจยั นําองค์ประกอบเหล่านี ้ไปเป็ นแนวทางในการสัมภาษณ์ ผ้ เู ชี่ยวชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิตอ่ ไป
นอกจากนีผ้ ้ ูวิจัยยังได้ ศึกษาค้ นคว้ างานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับสุขภาพองค์การทังภายใน
้
และต่างประเทศเพื่อเป็ นแนวคิดในการวิจยั ครัง้ นี ้ ซึง่ งานวิจยั ดังกล่าวมี ดังนี ้
วี ร วรรณ เกิ ด ทอง ได้ ศึก ษาการศึก ษาสุข ภาพองค์ ก ารของกลุ่ม งานการพยาบาล
โรงพยาบาลรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข พบว่า 1) การศึกษาสุขภาพองค์การของกลุม่ งานการ
พยาบาล โรงพยาบาลรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข พบว่า ค่าเฉลี่ยสุขภาพองค์การของกลุม่ งาน
การพยาบาล อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายมิติ พบว่า มิติด้านความยึดเหนี่ยว
ภายในกลุม่ อยู่ในระดับดี ส่วนมิติอื่นๆ อยู่ในระดับปานกลางโดยมิติด้านการใช้ อํานาจอย่างเป็ น
ธรรม มิตดิ ้ านการมุง่ เน้ นเป้าหมาย มิตดิ ้ านการติดต่อสื่อสารอย่างเหมาะสม มิติด้านขวัญ มิติ
ด้ านการปรับตัว มิตดิ ้ านความเป็ นอิสระ มิตดิ ้ านความสามารถในการแก้ ปัญหา มิตดิ ้ านการใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและมิตดิ ้ านการนํานวัตกรรมมาใช้ 261 งานวิจยั ของวนิดา แก้ วรักษ์
ได้ ศึก ษามิติสุขภาพองค์ กรที่ ส่งผลต่อการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรี ย นประถมศึก ษา สังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม โดยใช้ แนวคิดของพอดเกอร์ สกี (Podgurski) พบว่า
สุขภาพองค์กรของโรงเรี ยนประถมศึกษาโดยภาพรวมมีสขุ ภาพองค์กรสมบูรณ์อยู่ในระดับสูง โดย
เรี ยงคะแนนจากมากไปหาน้ อยได้ ดังนี ้ มิติภาวะผู้นําฉันเพื่อนร่ วมงาน มิติบรู ณภาพของสถาบัน
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วีรวรรณ เกิดทอง, “การศึกษาสุขภาพองค์การของกลุม่ งานการพยาบาล
โรงพยาบาลรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543), 125 - 126.
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มิติความผูกพันของครู มิติการมุ่งเน้ นวิชาการ และมิติการจัดสรรทรัพยากร และเมื่อพิจารณา
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งสุ ข ภาพองค์ ก รกั บ การปฏิ บั ติ ง านวิ ช าการ โดยภาพรวมพบว่ า มี
ความสัมพันธ์อยู่ในระดับมากโดยเฉพาะด้ านการมุ่งเน้ นงานวิชาการ การจัดสรรทรัพยากร อยู่ใน
ระดับมาก ส่วนความผูกพันของครู บูรณภาพของสถาบัน และภาวะผู้นําฉันท์เพื่อนรวมงานอยู่
ในระดับ ปานกลาง ส่ ว นมิ ติ สุข ภาพองค์ ก รที่ ส่ ง ผลต่ อ การปฏิ บัติ ง านวิ ช าการในโรงเรี ย น
ประถมศึกษามี 2 มิติ คือ มิติม่งุ เน้ นวิชาการ และภาวะผู้นําฉันท์เพื่อนร่ วมงาน 262 ส่วนวรรณ
ภา ประทุมโทน พบว่า จากการศึกษาสุขภาพองค์การ 7 มิติ ได้ แก่ ความเข้ มแข็งของสถาบัน
อิทธิพลของผู้อํานวยการ การบริ หารเน้ นคน การบริ หารเน้ นงาน การสนับสนุนทรัพยากร ขวัญ
ในการปฏิบัติง าน และการมุ่งเน้ น ด้ านวิชาการ พบว่า วิทยาลัย พยาบาลส่ว นใหญ่ มี สุขภาพ
องค์การสมบูรณ์ บานกลางคิดเป็ นร้ อยละ 60 สําหรับสุขภาพองค์การสมบูรณ์ มากและสุขภาพ
องค์การไม่สมบูรณ์ พบว่าเท่ากันคิดเป็ นร้ อยละ 20 และบรรยากาศองค์การกับสุขภาพองค์การมี
ความสัมพันธ์ ไปในทางบวก 263 นอกจากนี ้ พัชรี วรรณ กิจมี ได้ ศึกษาแบบจําลองที่สมั พันธ์ เชิง
สาเหตุกบั สุขภาพองค์การโรงเรี ยนอาชีวิศกึ ษาเอกชน ภาคเหนือ จากผลการวิจยั พบว่า 1) ปั จจัย
เชิ ง สาเหตุที่ มี ต่ อ สุข ภาพองค์ ก ารมี 7 ปั จ จัย ดัง นี ้ สภาพแวดล้ อ ม บรรยากาศองค์ ก าร
โครงสร้ างสร้ างองค์ ก าร การดํา เนิ นงานขององค์ ก าร พฤติก รรมการบริ ห าร บุคลากร และ
ประสิทธิผลขององค์การ ซึง่ ทุกปั จจัยอยู่ในระดับมาก 2) สุขภาพองค์การพบว่า ในภาพรวมอยู่
ในระดับมากมี 7 มิติ ดังนี ้ ความเข้ มแข็งขององค์การ อิทธิพลของผู้อํานวยการ ภาวะผู้นําด้ าน
มิตรสัมพันธ์ ภาวะผู้นําด้ านกิจสัมพันธ์ การสนับสนุนทรัพยากร ขวัญในการปฏิบตั ิงาน และการ
มุ่งเน้ นด้ านวิชาการ 3) ความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรในแบบจําลองปั จจัยที่สมั พันธ์ เชิงสาเหตุกบั
สุขภาพองค์การของโรงเรี ยนอาชีวเอกชน ภาคเหนือ พบว่า มีความสัมพันธ์ กนั เป็ นบวกทังหมด
้
และปั จจัยที่สมั พันธ์ กับสุขภาพองค์การของโรงเรี ยนอาชีวเอกชน ภาคเหนือ ประกอบด้ วย 1)
ปั จจัยสภาพแวดล้ อมส่งผลทางตรงต่อปั จจัยประสิทธิผลองค์การ ปั จจัยบรรยากาศองค์การส่งผล
ทางตรงและทางอ้ อมต่อสุขภาพองค์การ แต่ไม่สง่ ผลทางตรงต่อปั จจัยการดําเนินงานขององค์การ
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วนิดา แก้ วรักษ์ , “มิตสิ ขุ ภาพองค์กรที่สง่ ผลต่อการปฏิบตั งิ านวิชาการในโรงเรี ยน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2544), 142 - 143.
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วรรณภา ประทุมโทน, “บรรยากาศองค์การและสุขภาพองค์การของวิทยาลัย
พยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข” (วิทยานิพนธ์ดษุ ฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการบริ หาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2545), บทคัดย่อ.
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2) ปั จจัยบรรยากาศองค์ การส่งผลทางตรงต่อสุขภาพองค์ การ แต่ไม่ส่งผลทางตรงต่อปั จจัย
ประสิทธิผลองค์การและไม่ส่งผลทางอ้ อมต่อสุขภาพองค์การ 3) ปั จจัยโครงสร้ างองค์การส่งผล
ทางตรงต่อปั จจัยบรรยากาศองค์การและส่งผลทางอ้ อมต่อสุขภาพองค์การ แต่ไม่ส่งผลทางตรง
ต่อปั จจัย ประสิท ธิ ผลองค์ ก ารและสุขภาพองค์ การ นอกจากนี ย้ ัง ค้ น พบข้ อมูลใหม่ว่า ปั จ จัย
โครงสร้ างองค์การส่งผลทางตรงต่อปั จจัยการดําเนินงานขององค์การ และส่งผลทางอ้ อมต่อปั จจัย
บรรยากาศองค์ ก ารและสุขภาพองค์ ก ารและปั จจัยโครงสร้ างองค์ การส่ง ผลทางตรงต่อปั จ จัย
บุคลากร และส่งผลทางอ้ อมต่อประสิทธิผลองค์การและสุขภาพองค์การ 4) ปั จจัยการดําเนินงาน
ขององค์การส่งผลทางตรงต่อปั จจัยบรรยากาศองค์การและส่งผลทางอ้ อมต่อสุขภาพองค์การ แต่
ไม่สง่ ผลทางตรงต่อปั จจัยประสิทธิผลองค์การและสุขภาพองค์การ 5) ปั จจัยพฤติกรรมการบริ หาร
ส่งผลทางตรงต่อปั จจัยบุคลากรและส่งผลทางอ้ อมต่อปั จจัย ประสิทธิ ผลองค์ การและสุขภาพ
องค์การ ส่งผลทางตรงต่อปั จจัยประสิทธิผลองค์การ แต่ไม่ส่งผลทางตรงต่อปั จจัยบรรยากาศ
องค์การและสุขภาพองค์การ นอกจากนี ้ยังค้ นพบข้ อมูลใหม่วา่ ปั จจัยพฤติกรรมการบริ หารส่งผล
ทางตรงต่อปั จจัยการดําเนินงานขององค์การ และส่งผลทางอ้ อมต่อปั จจัยบรรยากาศองค์การและ
สุขภาพองค์ ก าร 6) ปั จ จัย บุคลากรส่ง ผลทางตรงต่อ ปั จ จัย ประสิท ธิ ผลองค์ ก ารและสุขภาพ
องค์การแต่ไม่ส่งผลทางอ้ อมต่อสุขภาพองค์การของโรงเรี ยนอาชีวเอกชน ภาคเหนือ 7) ปั จจัย
ประสิทธิผลองค์การไม่สง่ ผลทางตรงต่อสุขภาพองค์การ 264
ไมเคิล (Michael) ได้ ศกึ ษาเกี่ยวกับสุขภาพองค์การในโรงเรี ยนที่มีการเปลี่ยนแปลงใน
รัฐวิสคอนซิน จุดมุ่งหมายของการวิจยั ในเรื่ องนี ้ เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ ระหว่างการรับรู้ ของ
สุขภาพองค์การกับโครงสร้ างขององค์การขนาดโรงเรี ยน ประเภทของครู และประสบการณ์ของครู
โดยอาศัยกรอบความคิดพืน้ ฐานเรื่ อง การเปลี่ยนแปลงองค์ การ สุขภาพองค์การ และรู ปแบบ
องค์การของโรงเรี ยน เครื่ องมือที่ใช้ เก็บรวบรวมข้ อมูล คือ แบบวัดสุขภาพองค์การ (OHI) กลุ่ม
ตัวอย่างเป็ นครู ในโรงเรี ยนของรัฐ 67 โรง แยกเป็ น 2 ประเภท คือ กลุ่มแรกเป็ นครู ในโรงเรี ยนที่
ทํางานร่วมกันเป็ นทีม อีกกลุม่ หนึง่ เป็ นครูในโรงเรี ยนที่แยกกันทํางานเป็ นส่วนๆการวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้ การหาค่าสถิตดิ ้ วยการทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่ วมแบบสองทาง
(two way ANOVA) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า การรับรู้ เกี่ยวกับสุขภาพองค์การของครูทงั ้ 2
กลุม่ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ ขนาดโรงเรี ยนประเภทโรงเรี ยนตลอดจนประสบการณ์ของครู
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พบว่าไม่มีความแตกต่างกัน ได้ มีข้อเสนอแนะของงานวิจัยเรื่ องนี ว้ ่า การปรับปรุ งโรงเรี ยนให้ มี
ประสิ ท ธิ ผ ล ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นควรจะเปิ ดโอกาสให้ ผู้ร่ ว มงานได้ มี ส่ ว นร่ ว มในการตัด สิ น ใจ
โดยเฉพาะในเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วกับ การจัด โครงการสร้ างองค์ ก ารให้ เ หมาะสม นอกจากนี ผ้ ้ ูวิ จัย ได้
เสนอแนะให้ มีการศึกษาสุขภาพองค์การ โดยใช้ วิธีวิจยั เชิงคุณภาพด้ วยการสังเกต สัมภาษณ์แบบ
เจาะลึกทางมานุษยวิทยา เกี่ ยวกับบทบาทของผู้บริ หารที่สมั พันธ์ กับสุขภาพองค์การ เพื่อการ
ประเมินสุขภาพองค์การอีกด้ วย 265
ซูว์ (Sue) ได้ ศกึ ษาเรื่ องอิทธิพลของสุขภาพองค์การในโรงเรี ยนประถมศึกษา 4 โรง ที่อยู่
ในโครงการวิ จัย เพื่ อวัดประสิทธิ ผลโรงเรี ย น จุดมุ่งหมายของการวิจัย เรื่ องนี ต้ ้ องการศึก ษาว่า
ประสิ ท ธิ ผ ลโรงเรี ย นได้ รั บ การส่ ง เสริ ม จากโรงเรี ย นที่ มี ร ะดับ สุข ภาพองค์ ก ารสูง เพื่ อ ศึก ษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยน การกระจายความสําเร็ จระหว่างสถานภาพทางเศรษฐกิจและ
สังคมของกลุ่ม (SES) ความป่ าเถื่อนและอัตราการออกกลางคันในโรงเรี ยนประถมศึกษา 8 โรง
กรอบทฤษฏีของงานวิจยั เรื่ องนี ้ใช้ การวิจยั ประสิทธิ ผลโรงเรี ยน (ERS) และแนวคิดของ มายส์
เกี่ ยวกับสุขภาพองค์ การ วิธีก ารดําเนิ นการวิจัย ดําเนิ นการโดยเลื อกโรงเรี ยนที่ อยู่ในโครงการ
ทดลองวัดประสิทธิผลโรงเรี ยน (ERS) จํานวน 4 โรง เพื่อเปรี ยบเทียบกับโรงเรี ยนอีก 4 โรง ที่ถกู
ควบคุมโดยสถานภาพทางเศรษฐกิ จและสังคม เกณฑ์ ในการคัดเลือกโรงเรี ยนในโครงการวัด
ประสิทธิผลโรงเรี ยน ใช้ แบบทดสอบวัดความรู้ พื ้นฐานด้ านการอ่านและคณิตศาสตร์ ของนักเรี ยน
ในระดับ 2 และระดับ 4 ของไอโอวา (Iowa) เครื่ องมือที่ ใช้ ในการเก็ บรวบรวมข้ อมูลได้ แก่
แบบสอบถามวัด ลัก ษณะของโรงเรี ย นที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล และแบบทดสอบวัด สุข ภาพองค์ ก าร
วิเคราะห์ข้อมูลใช้ ทดสอบด้ วยค่าที (t-test) เพื่อดูความแตกต่างระหว่างกลุม่ จากสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
8 ข้ อ ผลการวิจัยพบว่าการสนับสนุนให้ โรงเรี ยนมีประสิทธิ ผลนัน้ อาจจะพัฒนาจากมิติสุขภาพ
องค์การได้ แต่ไม่มนั่ คงเสมอไป กลุ่มโรงเรี ยนในโครงการวิจัยประสิทธิ ผลโรงเรี ยน อาจมีความ
ต้ องการให้ ด้านวิชาการประสบผลสําเร็ จมากกว่าโรงเรี ยนอื่ นๆโดยที่ นักเรี ยนมีสถานภาพทาง
เศรษฐกิจทางสังคมตํ่า 266
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ลีออน (Leon) ได้ ศกึ ษาเกี่ยวกับการวัดความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรบางตัวกับสุขภาพ
องค์การ โดยมีจดุ มุ่งหมายเพื่อบูรณาการแนวคิดของสุขภาพองค์การกับประสิทธิผลองค์การ ทังนี
้ ้
ได้ ตงฐานคติ
ั้
เบื ้องต้ นว่า มิติสุขภาพองค์การน่าจะมีอิทธิ พลต่อผลผลิตของระบบโรงเรี ยน กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั เรื่ องนี ้คือผู้บริ หาร ครู นักเรี ยนในโรงเรี ยนประถมศึกษา 31 โรง เครื่ องมือที่
ใช้ ได้ แก่ แบบวัดสุขภาพองค์การ (OHI) และคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยน จากการ
ทดสอบของหน่วยสอบมาตรฐานกลางของแคลิฟอร์ เนีย การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ เทคนิคการวิเคราะห์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สนั (pearson product moment correlation coefficient) และการหาค่า
ความน่าจะเป็ นของปั จจัยระหว่างมิติสขุ ภาพองค์การและตัวแปรบางตัวที่คดั สรรมา อาทิ เพศของ
ผู้บริ หาร ประสบการณ์ และการฝึ กอบรมของครู โดยใช้ เทคนิคสหสมัพันธ์ พหูคูณวิธีสเตบไวส์
(stepwise) วิเคราะห์ความแปรปรวน ผลการวิจยั สรุปได้ วา่ 267
1. มิตสิ ขุ ภาพองค์การ 5 ด้ านใน 10 ด้ าน มีความสัมพันธ์กบั เพศของผู้บริ หาร
2. ความสัมพันธ์ ระหว่างคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและสุขภาพองค์การมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ โดยเฉพาะในโรงเรี ยนประถมศึกษาระดับ 6-8 ที่มีผ้ บู ริ หารเป็ นเพศ
ชายและโรงเรี ยนประถมศึกษาระดับ 1-5 ที่มีผ้ บู ริหารเป็ นเพศหญิง
3. สุขภาพองค์ การและประสบการณ์ การฝึ กอบรมของครู มีความแปรปรวนร่ วมกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนมากที่สดุ
งานวิจยั นี ้ได้ ให้ ข้อเสนอแนะว่า ควรศึกษากับจํานวนนักเรี ยนทังหมดที
้
่อยู่ในพื ้นที่ศกึ ษา
และควรศึก ษาเกี่ ย วกับความสัม พัน ธ์ ระหว่า งสุขภาพองค์ การกับพฤติกรรมของศึก ษานิ เทศก์
พฤติกรรมของผู้บริ หาร ลักษณะโปรแกรมโรงเรี ยน ความคาดหวังของครู ตลอดจนความสัมพันธ์
ระหว่างครูในโรงเรี ยน เป็ นต้ น
ไพรส์ (Price) ได้ ทําการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ระหว่างองค์การของการบริ หาร
แบบมี ส่ ว นร่ ว มกับ สุข ภาพองค์ ก าร โดยจุด มุ่ง หมายเพื่ อ ดูว่ า ระดับ การมี ส่ ว นร่ ว มของแต่ ล ะ
องค์ประกอบมีความสัมพันธ์กบั บรรยากาศโรงเรี ยนหรื อไม่ และเพื่อวัดความสัมพันธ์ระหว่างระดับ
การตัดสินใจสัง่ การในโรงเรี ยนกับมิติสขุ ภาพองค์การเครื่ องมือที่ใช้ วดั ในการรวบรวมข้ อมูล คือ
แบบวัดสุขภาพองค์การ (OHI) และแบบวัดระดับการบริหารแบบมีสว่ นร่วม (P.M.A.) กลุม่ ตัวอย่าง
เป็ นครูในโรงเรี ยนประถมศึกษา จํานวน 50 โรงเรี ยน ในมลรัฐอากันซัส (Arkansas) การวิเคราะห์
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ข้ อมูลใช้ การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ อย่างง่าย ด้ วยเทคนิคเพียร์ สนั (Pearson Product Moment
Correlation Coefficient) ผลการวิจยั พบว่าโรงเรี ยนที่มีโครงสร้ างการตัดสินใจแบบมีสว่ นร่ วม มี
บรรยากาศและสุขภาพองค์การที่ดีกว่าโรงเรี ยนที่ไม่มีการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมการวิจยั เรื่ องนี ้มี
ข้ อเสนอแนะให้ โรงเรี ยนทุกระดับ มีโครงสร้ างภายในที่จัดระบบการทํางานมีส่วนร่ วม และให้ มี
ตัวแทนในแต่ละระดับขององค์การ 268
พอดเกอร์ สกี (Podgurski) ศึกษาเรื่ องประสิทธิผลโรงเรี ยนที่สมั พันธ์ กบั ข้ อตกลงของ
กลุ่มและสุขภาพองค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษา โดยการวิจัยครัง้ นี ้เพื่อพัฒนามิติวดั สุขภาพ
องค์การให้ เหมาะสมกับโรงเรี ยนประถมศึกษา โดยการนําเอาแบบวัดสุขภาพองค์การ (OHI) ที่
พัฒนาโดย ฮอยและเฟลด์แมน ไปทดลองใช้ กับโรงเรี ยนประถมศึกษา ซึ่งมีสมมติฐานเบื ้องต้ น
สอดคล้ องกับนักการศึกษาหลายๆ คนที่ว่าโรงเรี ยนประถมศึกษามีโครงสร้ าง ความซับซ้ อนและ
บรรยากาศต่างกับโรงเรี ยนมัธยมศึกษา วิธีการดําเนินการเริ่ มด้ วยการศึกษานําร่ อง จํานวน 2 ครัง้
โดยครัง้ แรกนําข้ อกระทงจํานวน 65 ข้ อ ไปใช้ กบั กลุม่ ตัวอย่างครูในโรงเรี ยนประถมศึกษา จํานวน
131 คน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยเทคนิคการวิเคราะห์ตวั ประกอบพบว่าข้ อกระทงดังกล่าวมีค่า
ความเที่ ย งตัง้ แต่ 0.69-0.92 จํ า นวน 40 ข้ อ ซึ่ง ปรากฏว่า ข้ อกระทงในมิติการมุ่งเน้ น วิชาการ
(academic emphasis) มีจํานวนความเที่ยงตํ่า จึงได้ มีการสร้ างข้ อกระทงเพิ่มอีก 7 ข้ อ และเพิ่ม
ในมิติขวัญ (morale) และมิติภาวะผู้นํามุ่งคน (consideration) อีกอย่างละ 1 ข้ อ รวมเป็ น 9 ข้ อ
จากนันจึ
้ งนําข้ อกระทงทังหมด
้
49 ข้ อ มาทําการศึกษานําร่ อง อีกเป็ นครัง้ ที่ 2 โดยใช้ กลุ่มตัวอย่าง
ที่เป็ นเจ้ าหน้ าที่ทางการศึกษาจากโรงเรี ยนประถมศึกษา 41 โรง ซึง่ เป็ นตัวแทนระดับกลางในเขต
ชานเมืองและชนบทรอบเมืองจํานวน 598 คน หน่วยในการวิเคราะห์ครัง้ นี ้เป็ นโรงเรี ยน ดังนัน้ เมื่อ
วิเคราะห์ข้อมูลด้ านเทคนิคการวิเคราะห์ตวั ประกอบแล้ วพบว่า มิติสขุ ภาพองค์การสําหรับโรงเรี ยน
ประถมศึกษา ลดลงเหลือ 6 ด้ าน โดยได้ รวมมิติภาวะผู้นํามุ่งงานและมุ่งคนเข้ าด้ วยกันเป็ นมิติ
ภาวะผู้นําแบบบูรณาการ (integrated leadership) และเมื่อนํามาตรวจสอบคุณภาพโดยการหา
ค่าความเที่ยงแล้ ว พบว่าจํานวนข้ อกระทงของแต่ละมิติมีค่าความเที่ยงตังแต่
้ การนํารายการวัด
สุขภาพองค์การมาทําการทดสอบเป็ นครัง้ สุดท้ าย ด้ วยเหตุผล 3 ประการ คือ ประการแรก เพื่อ
ต้ องการตรวจสอบความคงที่ของมิติ (ตัวประกอบ) แต่ละด้ าน ประการที่สอง เพื่อตรวจสอบ ความ
เที่ยงของข้ อกระทงแต่ละข้ อ (subtest) และประการสุดท้ าย เพื่อจัดหากลุม่ ตัวอย่างของโรงเรี ยนที่
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มีระดับสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมพอที่จะเป็ นตัวแทนของโรงเรี ยนทัว่ ๆ ไปในมลรัฐได้ ทังนี
้ ้
ได้ อาศัยกรอบความคิดของ พาร์ สนั (Parsons) เพื่อให้ แนวคิดของสุขภาพองค์การ
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้คือ ครู โรงเรี ยนประถมศึกษา 41 โรง เป็ นกลุม่ เดิมที่ใช้
ศึกษานําร่ องและเพิ่มอีก 37 โรง รวมทัง้ หมด 78 โรง ครู ส่วนใหญ่เป็ นหญิ งร้ อยละ 83 และมี
ประสบการณ์ในการทํางานเฉลี่ย 14-15 ปี อายุเฉลี่ย 42 ปี และส่วนใหญ่ร้อยละ 86 เป็ นผู้ที่ได้ รับ
จ้ างมาทําการสอนที่โรงเรี ยน ซึง่ โดยปกติแต่ละคนจะรับผิดชอบนักเรี ยน 20-28 คนต่อห้ อง ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้ วยเทคนิคการวิเคราะห์ตวั ประกอบแล้ ว พบว่ามิติสขุ ภาพองค์การที่กําหนดไว้ เดิม
6 ด้ าน ลดลงเหลือ 5 ด้ าน ข้ อกระทงของแต่ละด้ านมีความเที่ยงตังแต่
้ 0.87-0.95 ซึ่งทังหมด
้
37
ข้ อกระทง จะเห็นว่ามิติสขุ ภาพองค์การที่ได้ จากผลการวิจยั ครัง้ นี ้ ได้ แก่ 1)บูรณภาพของสถาบัน
(institution integrity) 2) อิทธิพลในการจัดสรรทรัพยากร (resource influence) 3) ภาวะผู้นํา
ฉันเพื่อนร่วมงาน (collegial leadership) 4) ความผูกพันของครู (teacher affiliation) 5) การ
มุ่งเน้ นวิชาการ (academic emphasis) ผลจากการวิจยั ครัง้ นี ้ ทําให้ ได้ เครื่ องมือวัดสุขภาพ
องค์การสําหรับ โรงเรี ยนประถมศึกษา (OHI-E) นับว่าเป็ นเครื่ องมือที่ได้ พฒ
ั นาขึ ้นใหม่ ซึง่ ยังไม่มี
การนําไปขยายผลเพื่อการศึกษาค้ นคว้ า นอกจากนีผ้ ลการศึกษายังชีใ้ ห้ เห็นว่า พฤติกรรมของ
ผู้บริหารโรงเรี ยนที่มีตอ่ ครู เสมือนกลุม่ สังคมที่ร่วมกันกําหนดและติดตามงานด้ วยกัน ทังนี
้ ้ผู้บริ หาร
ให้ ความสนับสนุนการทํางานของครู ดูแลเอาใจใส่ในสวัสดิการของครู อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน
สําหรับวิธีการสร้ างสัมพันธภาพ อาจกระทําอย่างเป็ นทางการหรื อไม่เป็ นทางการได้ ซึง่ มักพบทัง้ 2
ลักษณะที่มีความเกี่ยวข้ องกันอย่างใกล้ ชิด จนบางครัง้ ไม่อาจแยกจากกันได้ แต่ลกั ษณะอย่างไม่
เป็ นทางการจะมีบทบาทในการทํางานมาก เช่น ผู้บริ หารใช้ ความสามารถทางประมุขศิลป์โดยการ
ทําตัวเป็ นตัวอย่าง ให้ คําแนะนําตักเตือนอย่างเห็นอกเห็นใจ ด้ วยความเข้ าใจในธรรมชาติของ
มนุ ษ ย์ มี ก ารเอาใจใส่ ต่ อ สวัส ดิ ภ าพของผู้ ใ ต้ บัง คับ บัญ ชาพยายามใช้ เทคนิ ค ที่ โ น้ มน้ าวให้
จุดมุง่ หมายของผู้ใต้ บงั คับบัญชา 269
อย่างไรก็ตาม ฮอย และคณะ (Hoy and other) ได้ ให้ ข้อสังเกตว่า เครื่ องมือดังกล่าว
มี ความเชื่ อถื อได้ เ ท่ า กับเครื่ องมื อวัดบรรยากาศองค์ ก าร โดยสามารถนํ า ไปใช้ ในการวิจัย เชิ ง
ปริ มาณเพื่อหาคําตอบเชิงประจักษ์ ได้ กับตัวแปรอื่นๆอาทิ ชุมชนของโรงเรี ยน อาชีพครู การใช้
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อํานาจของผู้บริ หาร พฤติกรรมการสอนของครู โครงสร้ างองค์การ ตลอดจนการมีส่วนร่ วมของครู
ในการตัดสินใจ เป็ นต้ น ดังตัวอย่างของงานวิจยั ที่มีการตังสมมติ
้
ฐานต่างๆ กัน
โดยสรุ ปผลจากการศึกษาวิจัยดังกล่าว เป็ นที่ ยอมรั บว่า สุขภาพ เป็ นตัวแปรอิสระที่
สามารถทํ า นายผลผลิ ต ของโรงเรี ย นที่ สํ า คัญ ๆอาทิ 1)ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น (academic
achievement) 2) ความยอมรับตนเองของนักเรี ยน (self-esteem of students) 3) ความห่างเหินและ
ความผูกพันของนักเรี ยน (student alienation and commitment) 4) ความป่ าเถื่อน (vandalism) 5)
การลาออกของครู (teacher absenteeism) 6) ความพึงพอใจและความผูกพันของครู (teacher
satisfaction and commitment) 7) ฐานะของโรงเรี ยนในชุมชน (school status in the community)
8) การติดต่อสื่อสารแบบเปิ ดเผย (openness in communication) 9) ทรรศนะบวกของนักเรี ยนที่มีตอ่
โรงเรี ยนและการศึกษา (positive student orientation to school and education)
นอกจากนีก้ ารวิจัยเรื่ องนีไ้ ด้ เสนอแนะให้ มีการนําไปใช้ ว่า OHI–E เป็ นเครื่ องมือที่
สามารถนําไปใช้ เป็ นกรอบการตรวจวินิจฉัยองค์การเพื่อนําไปสู่การปฏิบตั ิให้ มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างมีแบบแผน โดยผู้ใช้ จะรู้ได้ วา่ มีอะไรเกิดขึ ้นในโรงเรี ยน เพราะเป็ นการดูพฤติกรรมการทํางาน
ที่เกี่ยวข้ องกัน สามารถดูพฤติกรรมการทํางานทัง้ 3 ระดับ ตังแต่
้ ระดับสถาบัน ระดับการจัดการ
และระดับปฏิบตั กิ าร หรื อดูในแง่ของกิจกรรมที่แสดงออก และการใช้ เครื่ องมือ เป็ นต้ น จากการนํา
เครื่ อ งมื อ ดัง กล่า วไปวิ เ คราะห์ ส ภาพของโรงเรี ย นทํ า ให้ ท ราบคะแนนของสุข ภาพโรงเรี ย นซึ่ง
แยกแยะได้ ว่า โรงเรี ยนใดเป็ นโรงเรี ยนที่มีสขุ ภาพสมบูรณ์ (healthy school) หรื อโรงเรี ยนที่มี
สุขภาพไม่สมบูรณ์ (unhealthy school) ข้ อมูลเชิงประจักษ์ สามารถชี ้ให้ เห็นว่า โรงเรี ยนต้ องการ
ปรับปรุงในเรื่ องใด ซึง่ มองได้ 2 ด้ าน คือ ด้ านความสัมพันธ์ระหว่างครู กบั ครู และความสัมพันธ์
ระหว่างครูกบั ผู้บริ หาร นอกจากนี ้เครื่ องมือ OHI-E ยังสามารถนําไปใช้ ในการพัฒนากิจกรรมการ
ฝึ กอบรมระหว่างประจําการ (in-service training) ให้ กบั ครูและผู้บริหาร ผู้บริหารที่ประสบผลสําเร็ จ
ส่วนใหญ่ใช้ เครื่ องมือวัดสุขภาพองค์การเพื่อวัดความสําเร็ จของโรงเรี ยนและคิดหากลยุทธ์ ที่จะ
ปรับปรุงแก้ ไขโรงเรี ยนให้ มีประสิทธิผล
ฮอย และคณะ (Hoy and other) ได้ ร่วมกันทําวิจยั เรื่ องการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบ
ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การ สุขภาพองค์การและประสิทธิผลองค์การ โดยมีจดุ มุ่งหมาย
เพื่อวิเคราะห์เปรี ยบเทียบอํานาจของการทํานายประสิทธิผลโรงเรี ยน ซึง่ เน้ นที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ของนักเรี ยนเป็ นเกณฑ์ในการวัดประสิทธิผลโรงเรี ยน และจัดเป็ นตัวแปรตามในการวิจยั ครัง้ นี ้ กลุ่ม
ตัวอย่างได้ แก่ ครู โรงเรี ยนมัธยม 58 โรง จํานวน 872 คน เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวม ข้ อมูลมี 4
ชุด คือ แบบสอบถามวัดบรรยากาศองค์การสําหรับนักเรี ยนมัธยมศึกษา (Organization Climate
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Description Questionnaire Rutgers Secondary : OCDQ-RS) แบบสอบถามวัดสุขภาพองค์การ
(Organizational Health Inventory : OHI) แบบสอบถามวัดความผูกพันต่อองค์การ
(Organizational Commitment Questionnaire : OCQ) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของ
นักเรี ยน (High School Proficiency Test : HSPT) การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ เทคนิคการหาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร ผลการวิจยั พบว่า ตัวแปรสุขภาพ 3 ตัว คือ ความมัน่ คงของสถาบัน การจัดสรร
ทรัพยากร และการมุ่งเน้ นวิชาการ มีความสัมพันธ์ กับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนอย่างมีนัยสําคัญที่
ระดับ 0.01 ส่วนตัวแปรบรรยากาศองค์ การมีเพียงตัวเดียวเท่านัน้ คือ ความคับข้ องใจของครู ที่มี
ความสัมพันธ์ กับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน และพบว่าตัวแปรสุขภาพทัง้ หมด 7 มิ ติ และตัวแปร
บรรยากาศองค์ การ 4 มิ ติ ที่ มี ความสัมพันธ์ กับความผูกพันต่อองค์ การ นอกจากนัน้ ตัวแปร
สถานภาพเศรษฐกิจและสังคมมีความสัมพันธ์กบั ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและความผูกพันต่อองค์การ
ผลการวิจยั เรื่ องนี ้ สรุ ปได้ ว่า แบบวัดสุขภาพองค์การ (OHI) เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ พยากรณ์ประสิทธิผล
ของโรงเรี ยนได้ ดีกว่า แบบวัดบรรยากาศองค์การ (OCDQ-RS) โดยเฉพาะในด้ านผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนของนักเรี ยนนัน้ มิติของสุขภาพมีความสัมพันธ์ สงู มาก และยังมีความสัมพันธ์ กบั ความผูกพัน
ต่อองค์ การด้ วย นอกจากนี ผ้ ลงานวิจัยให้ ข้อสรุ ปเพิ่มเติมว่า การพัฒนาเครื่ องมือวัดบรรยากาศ
องค์การไม่ได้ เกิดจากการชี ้นําทางทฤษฎี ในขณะที่การพัฒนาเครื่ องมือวัดสุขภาพองค์การเกิดจาก
ฐานทฤษฎี ระบบสังคมของพาร์ สัน เพราะมิ ติ ต่างๆ ของสุขภาพองค์ การได้ พัฒนาขึน้ มาเพื่ อวัด
คุณลักษณะและบทบาทสําคัญเพื่อความอยู่รอดและความเติบโตขององค์การ ดังนัน้ ตัวแปรทังหมด
้
ของสุขภาพองค์การ เมื่อรวมกันแล้ วสามารถอธิ บายผลสัมฤทธิ์ ของนักเรี ยน แม้ ว่าตัวแปรด้ าน
อิท ธิ พ ลของผู้บริ ห ารจะไม่มี ผลโดยตรงแต่มี ผ ลต่อความผูก พัน ต่อองค์ ก ารได้ ดีก ว่ า ตัว แปรวัด
บรรยากาศขององค์การ 270
ซึง่ ต่อมา ฮอยและซาโบ (Hoy and Sabo) ได้ ศกึ ษาบรรยากาศองค์การของโรงเรี ยนมัธยม
ต้ น : การประเมิ นสุขภาพองค์ การ และผลสัมฤทธิ์ ด้ านการศึกษาของนักเรี ยน เป็ นการศึกษา
บรรยากาศของโรงเรี ยนในประเด็นของพลวัตทางสุขภาพ และมีการตรวจสอบความสัมพันธ์ ระหว่าง
สุขภาพของโรงเรี ยนและผลสัมฤทธิ์ของนักเรี ยนจากโรงเรี ยนมัธยมต้ นจํานวน 68 โรง โดยใช้ เครื่ องมือ
OHI ในการวัดบรรยากาศของโรงเรี ยน ส่วนใหญ่พบว่ามิติด้านสุขภาพของโรงเรี ยนมีความสัมพันธ์ใน
ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ ของนักเรี ยน มิติการบูรณาการโปรแกรมทางการศึกษา ซึ่งเป็ นมิติหนึ่งของ
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Wayne K. Hoy and other, “Organizational Climate, School Health, and
Effectiveness : A Comparative Analysis,” Educational – Administration – Quarterly. 26,
3 (August 1990) : 269 -379.
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สุขภาพของโรงเรี ยนพบว่า ไม่ใช่เป็ นส่วนหนึง่ ของแบบแผนบรรยากาศองค์การ ที่สง่ เสริ มให้ นกั เรี ยนมี
ผลสัมฤทธิ์ที่สงู ขึ ้น ในทางกลับกันมีความเกี่ยวข้ องกับผลสัมฤทธิ์ของนักเรี ยนทังหมด
้
ถึงแม้ ว่าครู
จะต้ องการและได้ รับการสนับสนุนและปกป้องคุ้มครองจากภายนอกอย่างมาก แต่ไม่ใช่เป็ นสิ่งที่
จําเป็ นต่อการปฏิบตั ิงาน และทําให้ ผลสัมฤทธิ์ของนักเรี ยนสูงขึ ้น อย่างไรก็ตามลักษณะหรื อข้ อมูล
ต่างๆ ที่เกี่ยวกับผู้ปกครอง จะนําไปสู่ผลลัพธ์ ของนักเรี ยนในทางบวก ซึง่ ผลดังกล่าวเป็ นสิ่งที่ท้าทาย
ให้ นกั วิจยั และผู้บริหารควรนํามาอภิปรายและหาข้ อสรุปต่อไป271
ปั จจัยที่มีผลต่ อสุขภาพองค์ การ
นอกจากนี ย้ ั ง มี ปั จจั ย ต่ า งๆที่ มี ผ ลต่ อ สุ ข ภาพองค์ ก าร หรื อ เป็ นปั จจั ย ที่ แ สดงถึ ง
ประสิทธิภาพขององค์การ มีดงั นี ้
1. ภาวะผู้นํ า ภาวะผู้นํ า มี ค วามสํ า คัญ ยิ่ ง ในการกํ า หนดความก้ า วหน้ า หรื อ ความ
ล้ มเหลวในการพัฒนาองค์การ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นําเป็ นผู้ที่มีความเข้ าใจภาพรวม กิจกรรม และ
กระบวนการนํานโยบายไปปฏิบตั ิ จากการศึกษาคุณลักษณะของผู้นําที่ประสบผลสําเร็จและผู้นําที่
ไม่ประสบผลสําเร็ จ พบคุณลักษณะที่สําคัญของภาวะผู้นํา 6 ประการ ดังนี 272
้
1.1 ลักษณะทางกายภาพ (physical characteristics) เช่น อายุ เป็ นต้ น
1.2 ภูมิหลังทางสังคม (social background) เช่น ระดับการศึกษา สถานภาพทาง
เศรษฐกิจสังคม
1.3 สติปัญญา ความรู้ ความสามารถ (intelligence) เช่น ระดับสติปัญญา ความรู้
ความสามารถในการตัดสินใจ ประสบการณ์ในการทํางาน
1.4 บุคลิกภาพ (personality) เช่น มีความเชื่อมัน่ ในตนเอง มีความกระฉับกระเฉง
ว่องไวในการทํางาน
1.5 ลักษณะที่เกี่ยวกับงาน (task related characteristics) เช่น ความรับผิดชอบ
ความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ มีวิสยั ทัศน์
1.6 ลักษณะต่างๆทางสังคม (social characteristics) เช่น เป็ นผู้ที่ต้องมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมต่างๆ มนุษย์สมั พันธ์ กระตือรื อร้ น เป็ นต้ น
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Wayne K. Hoy and D.J. Sabo, Quality Middle Schools : Open and
Healthy (California : CorWin Press, 1998), n. pag.
272
Raph M. Stogdill, Handbook of Leadership : A Survey of Theory and
Research (New York : The Free Press, 1974), 74 – 75.

121
2. ขนาดขององค์การ (size of organization) ขนาดขององค์การเป็ นอีกปั จจัยหนึ่งที่มี
ส่ว นสํ า คัญ ในการกํ า หนดความสํ า เร็ จ หรื อ ความล้ ม เหลวในการปฏิ บัติ ขนาดขององค์ ก าร
หมายถึง จํานวนบุคคลากรในสถานศึกษา โดยมีตวั ชี ้วัด คือ จํานวนครูและบุคลากร จํานวนผู้เรี ยน
และจํานวนงบประมาณที่ได้ รับการสนับสนุนจากส่วนกลาง ส่วนท้ องถิ่น แล้ วส่วนอื่นๆ นอกจากนี ้
สเตียร์ (Steers) ได้ ทําการศึกษา พบว่า องค์การที่มีโครงสร้ างไม่ใหญ่มีจํานวนบุคลากรภายใน
องค์การไม่มากนักจะทําให้ มีความคล่องตัวในการบริ หารจัดการ 273 ซึง่ สอดคล้ องกับ เรดและคณะ
(Raid and other) ได้ ทําการศึกษา พบว่า องค์กรที่มีขนาดเล็กมีจํานวนบุคลากรภายในองค์การ
จํานวนน้ อย มีความคล่องตัวในการปรับให้ เข้ ากับสิ่งแวดล้ อมได้ ง่ายและรวดเร็ วกว่าองค์การที่มี
้
มพันธ์ ของบุคลากรภายในองค์การจะ
ขนาดใหญ่และสมาชิกจํานวนมาก 274 นอกจากนันความสั
เป็ นรู ปแบบอรู ปนัยหรื อไม่เป็ นทางการ (informal organization) สมาชิกในองค์การจะมี
สัมพันธภาพที่ดีต่อกัน สื่อสาร การสร้ างความเข้ าใจอันดีในมวลสมาชิกขององค์การเป็ นไปอย่าง
ทัว่ ถึง มีการช่วยเหลือซึง่ กันและกัน มีความยืดหยุ่นในองค์การค่อนข้ างสูง ซึ่งสัมพันธภาพที่ดีนนั ้
จะส่งผลต่อขวัญในการปฏิบตั งิ านสูง 275
3. สมรรถนะขององค์การ (organization competency) สมรรถนะขององค์การมี
ความสําคัญยิ่งในการดําเนินกิจกรรมต่างๆเพราะสมรรถนะขององค์การ คือความสามารถที่จะ
กระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ สําเร็ จได้ และได้ รับผลงานสูงสุด มีลกั ษณะเป็ นพลัง (energy) ที่มีอยู่ใน
องค์การนันๆ
้ สมรรถนะขององค์การจึงขึ ้นอยู่กบั ความสมบูรณ์ขององค์การ และองค์การนันๆ
้ อาจ
เพิ่มพูนสมรรถนะให้ สูงขึน้ ได้ สิ่งที่ จะช่วยให้ มนุษย์ มีสมรรถนะมากขึน้ ได้ แก่ สติปัญญา ความ
เฉลีย วฉลาด ปฏิ ภาณไหวพริ บ เครื่ องมื อเครื่ องใช้ และเครื่ องทุ่น แรงให้ กับ สมาชิ ก ในองค์ ก าร
องค์การที่มีสมรรถนะสูง สามารถทํางานเป็ นไปได้ อย่างรวดเร็ วได้ ผลงานมาก เรี ยบร้ อย ประหยัด
และได้ รับผลสําเร็ จมากกว่าองค์การที่ มีสมรรถนะตํ่า หรื ออาจกล่าวว่า ผลการปฏิบัติงานของ
องค์การใดมีผลปฏิบตั ทิ ี่ดีถือได้ วา่ องค์การนันมี
้ สมรรถนะ
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R.M. Steers, Organizational Effectiveness : A Behavior View (California :
Goodyear Publishing Company, 1977), 67.
274
Raid and other., Towards the Effective School : The Problems and
some Solutions (Oxford : Basic Blakewele, 1988), 29.
275
ประทวน โคตรสาร, มนุษย์ สัมพันธ์ สาํ หรับผู้บริหาร (มหาสารคาม : สถาบันราชภัฎ
มหาสารคาม, 2535), 204 – 209.
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4. การสร้ างบรรยากาศองค์การ องค์การต่างๆ มีหน้ าที่กลไกปกติ การจัดการ ได้ แก่การ
วางแผน การจัดรู ปงาน การสัง่ การและการควบคุม สําหรับหน้ าที่ของการสัง่ การหรื อการกําหนด
ทิศทางของงานถื อเป็ นองค์ประกอบสําคัญของการผสมผสานการทํ างานขัน้ ปฏิบตั ิ โดยเหตุที่
ทรัพยากรคนมีคณ
ุ ค่าอย่างสูงถึงแม้ ว่ามีแผนงานที่ดีและการจัดการรัดกุม จะไม่มีความหมายถ้ า
หากคนในองค์การไม่ได้ ทํางานด้ วยความเต็มใจและกระตือรื อร้ นหรื อไม่มีบรรยากาศที่เหมาะสมใน
การส่งเสริ มการทํางาน
5. การมีส่วนร่ วมของประชาชน (participant factors) การมีส่วนร่ วมเป็ นความ
เกี่ยวข้ องทางด้ านจิตใจและอารมณ์ในแต่ละสถานการณ์ ซึง่ ผลของการเกี่ยวข้ องดังกล่าวเป็ นเหตุ
ให้ การกระทําการให้ บรรลุจุดมุ่งหมายของกลุ่มนัน้ กับทําให้ เกิดความรู้ สึกร่ วมรับผิดชอบกับกลุ่ม
ดังกล่าวด้ วย สรุปได้ วา่ การมีสว่ นร่วมถือเป็ นหัวใจของการเสริ มสร้ างพลังการทํางานร่ วมกัน ซึง่ จะ
นําไปสูค่ วามสําเร็ จในการปฏิบตั งิ านต่างๆ ทฤษฏีการมีสว่ นร่วมที่นกั วิชาการต่างๆได้ สร้ างแล้ วเป็ น
ที่ยอมรับ ได้ แก่ ทฤษฏีของโคเฮนและอัฟโฮฟฟ์ (Cohen and Uphoff) ที่มีการแบ่งการมีสว่ นร่ วม
ออกเป็ น 4 แบบ คือ 276
5.1 การมีส่วนร่ วมในการตัดสินใจ ประกอบด้ วย 4 ขันตอน
้
คือ ริ เริ่ ม ตัดสินใจ
ดําเนินการตัดสินใจ และการตัดสินใจปฏิบตั กิ าร
5.2 การมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิการ ประกอบด้ วย การสนับสนุนด้ านทรัพยากร
การบริ หารและการประสานขอความร่วมมือ
5.3 การมีสว่ นร่วมในผลประโยชน์
5.4 การมีสว่ นร่วมในการประเมินผล
นอกจากนี ้ยังพบว่ามีปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพองค์การ คือ ลักษณะทางภูมิศาสตร์ สภาพ
ที่ตงขององค์
ั้
การมีสว่ นเกี่ยวข้ องกับสุขภาพองค์การในการทํางานโดยผลกระทบทางภูมิศาสตร์ ของ
บุคคลมีผลต่อการดํารงชีวิตของเขา 277สภาพทางภูมิศาสตร์ จะมีความแตกต่างเกี่ยวกับจุดมุ่งหมาย
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Cohen and Uphoff, อ้ างถึงใน ศุภชัย ศรี หล้ า, “ประสิทธิภาพขององค์การต่อการ
พัฒนาหลักสูตรและการเรี ยนการสอนตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา” (วิทยานิพนธ์ดษุ ฎีบณ
ั ฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542), 75.
277
A.W. Astin, Preventing Students from Dropping, 3nd ed. (San Francisco :
Jessey-Bass,1977), 117.

123
ในการดํารงชีวติ โครงสร้ างทางค่านิยม สภาพแวดล้ อมของสถานที่ 278 นอกจากนี ้ เปรมสุรีย์ เชื่อมทอง
ได้ ศกึ ษาพบว่า ระดับเศรษฐกิจของชุมชนและการเจริญของโรงเรี ยนที่ตงอยู
ั ้ ่ จะมีผลต่อประสิทธิผล
ของโรงเรี ยนสภาพแวดล้ อมต่างๆ ด้ านภูมิศาสตร์ เป็ นปั จจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนและอัตราการเลื่อนชันของนั
้
กเรี ยน เช่น งานวิจยั ต่างๆ ที่พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของ
นักเรี ยนในภาคกลางสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนในภาคอื่นๆ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนของนักเรี ยนในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยูใ่ นระดับตํ่าที่สดุ ส่วนนักเรี ยนในโรงเรี ยนที่ตงอยู
ั้ ่
ในเมืองโดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูงกว่านักเรี ยนที่เรี ยนในโรงเรี ยน
ที่ตงอยู
ั ้ ่ในชนบทและต่างจังหวัด และในอําเภอใกล้ ๆ ตัวจังหวัด นอกจากนี ้ยังพบอีกว่า นักเรี ยนที่
เรี ยนในโรงเรี ยนอยู่ในเขตพื ้นที่ยากจน จะมีความสามารถทางการเรี ยน และอัตราการเลื่อนชันตํ
้ ่า
กว่าในเขตพื ้นที่ไม่ยากจน 279
เนื่ องจากแนวคิดเกี่ ยวกับสุขภาพองค์การ เพื่อให้ มีความเข้ าใจและเห็นภาพชัดเจน
ยิ่งขึ ้น ผู้วิจัยขอนํ าเสนอผลงานวิจัยเกี่ ยวข้ องกับสุขภาพองค์ การ หลังจากที่ ได้ ศึกษาวิเคราะห์
ผลงานวิจัยดังกล่าว เพื่อนํ าไปประกอบการพิจารณาสรุ ปกรอบแนวความคิดในการวิ จัย เป็ น
แนวทางในการพัฒ นาสุขภาพองค์ ก ารในสถานศึก ษาต่อไป ทัง้ นี เ้ พื่ อให้ สุขภาพองค์ ก ารของ
สถานศึกษาขันพื
้ ้นฐานมีสุขภาพดีส่งผลต่อการปฏิบตั ิงานการเรี ยนการสอนของครู ผู้ปกครอง
คณะกรรมการสถานศึกษา ตลอดจนการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยนให้ มีคณ
ุ ภาพเป็ นไปตามเป้าหมายของ
ชาติที่ได้ กําหนดไว้
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R. Cope and W. Hannah, Revolving College Doors (New York : John
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ั ฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นครินท
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ลักษณะของสุขภาพองค์ การ
ลักษณะของสุขภาพองค์ การที่ดี
ในการบริ หารจัดการองค์การให้ มีประสิทธิภาพ พร้ อมทังการเสนอกรอบแนวคิ
้
ดในการ
ตรวจสอบคุณลักษณะที่บง่ บอกว่าองค์การนันๆ
้ มีคณ
ุ ลักษณะขององค์การสุขภาพดีเกิดขึ ้น ซึง่
จากการทบทวนงานวิจยั พบว่าคุณลักษณะขององค์การสุขภาพดีนนได้
ั ้ ถกู แบ่งออกเป็ นมิติตา่ งๆ
ตามการศึกษาของนักวิจยั และนักวิชาการหลาย ๆ ท่าน ซึง่ รวบรวมคุณลักษณะขององค์การ
สุขภาพดีตามแนวคิดของนักวิชาการได้ ดังนี ้
1. แนวคิดของ ฟอร์ เยอร์ และเวลล์ (Foryer and Well)
2. แนวคิดของ สตีเวน กัวร์ เนคเซีย (Steven Guarnaccia)
3. แนวคิดของ แบรี่ พอสเนอร์ (Barry Z. Posner)
4. แนวคิดของ เบคฮาร์ ด (Beckhard)
5.แนวคิดของ แกรี่ แรนเดล (Gerry Randell)
6. แนวคิดของ ไลเด็นและคลิงแอล (Julie A. Lyden and William E. Klingele)
7. แนวคิดของ เวอร์ สชอร์ (Curtis C. Verschoor)
แนวคิดของ ฟอร์ เยอร์ และเวลล์ (Foryer and Well)
ฟอร์ เยอร์ และเวลล์ (Foryer and Well) ได้ ให้ ทรรศนะเกี่ยวกับรู ปแบบขององค์การ 2
ประเภทซึง่ จําแนกตามคุณลักษณะการมีสขุ ภาพดีหรื อไม่ดีขององค์การ เรี ยกว่า องค์การสุขภาพ
สมบูรณ์และองค์การสุขภาพไม่สมบูรณ์ โดยคุณลักษณะขององค์การสมบูรณ์สรุปได้ ดังนี 280
้
1. สมาชิกในองค์การ มีส่วนในการกําหนดวัตถุประสงค์การปฏิบตั ิงานขององค์การ
และสามารถใช้ ศกั ยภาพของตนในการปฏิบตั ิหน้ าที่เพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าว รวมทังมี
้
ความรู้สกึ ผูกพันธ์และเป็ นส่วนหนึง่ ขององค์การ
2. สมาชิกในองค์การร่วมรับผิดชอบต่อปั ญหาหรื ออุปสรรคที่เกิดขึ ้น ทําให้ แก้ ไขปั ญหา
ได้ ดีขึ ้น โดยมีความเชื่อว่าปั ญหาสามารถแก้ ไขได้ โดยการร่วมแรงร่วมใจกัน
3. สมาชิกสามารถแก้ ไขปั ญหาด้ วยกันอย่างเป็ นกันเอง ไม่มีการกีดกันฐานะทางสังคม
หรื อหน้ าที่ รับผิดชอบ ผู้บงั คับบัญชาเปิ ดโอกาสให้ สมาชิกทุกคนมีส่วนร่ วมในการแก้ ไขปั ญหา
ต่างๆ อย่างกว้ างขวาง มีการทํางานเป็ นกลุม่
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4. สมาชิกแสดงความรับผิดชอบต่อองค์การ ด้ วยการให้ ข้อมูลข่าวสาร ปริ มาณงาน
เวลา ทักษะความชํานาญในอาชีพ และหลักการพัฒนาการบริ หาร ซึ่งเป็ นปั จจัยที่สําคัญในการ
วินิจฉัยสัง่ การ ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้ านายลูกน้ องเสมอต้ นเสมอปลายทังต่
้ อหน้ าและลับหลัง
5. มีการวางแผนการทํางานร่วมกัน และรับผิดชอบร่วมกันเป็ นหมูค่ ณะ
6. มีการยอมรับนับถือความคิดของผู้บริ หารระดับรองลงมา องค์การรู้ จกั เลือกใช้ คน
เก่ง และนําความสามารถเหล่านันมาผนึ
้
กกําลัง (synergy)
7. การพิจารณาปั ญหาใดใดคํานึงถึงสัมพันธภาพระหว่างบุคคลและความต้ องการของ
บุคคล ซึง่ มีสว่ นเอื ้ออํานวยให้ เกิดผลสําเร็จของงาน
8. นําหลักการความร่ วมมือมาใช้ อย่างเสรี ทุกคนร่วมแรงร่ วมใจกันทํางาน ให้ ความ
ช่วยเหลือซึง่ กันและกัน แม้ จะมีการแข่งขันกันบ้ างระหว่างบุคคล
9. เมื่อเกิดวิกฤติ ทุกคนร่วมกันแก้ ไขสถานการณ์ปัญหา
10.เมื่ อ เกิ ด ความขัด แย้ ง สามารถนํ า ความขัด แย้ ง มาใช้ ให้ เกิ ด ประโยชน์ ต่ อ การ
ปฏิบตั งิ าน
11. มีการให้ ข้อมูลข่าวสารย้ อนกลับ ให้ ความช่วยเหลือซึง่ กันและกัน นําคําแนะนําจาก
ผู้อื่นมาพิจารณาเพื่อปรับปรุงแก้ ไขปั ญหา
12. มีการวิพากษ์ วิจารณ์ ถึงความก้ าวหน้ าในการทํางานอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อเป็ นการ
ตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของกลุม่ เพื่อเรี ยนรู้ปัญหาและร่วมกันหาแนวทางแก้ ไข
13. สมาชิกทํางานอย่างมีสมั พันธภาพที่ดีตอ่ กัน
14. สมาชิกในองค์การมองโลกในแง่ดี มีเสรี ภาพในการทํางานอย่างเต็มที่
15. ผู้บริ หารมีภาวะความเป็ นผู้นํา มีความยืดหยุน่ ต่อการปรับตัวได้ อย่างรวดเร็วสอดรับ
กับสถานการณ์
16. สมาชิกมีความไว้ เนื ้อเชื่อใจกัน และแต่ละคนมีความเชื่อมัน่ ในตนเองในทางที่ถกู ต้ อง
17. ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยง ว่าเป็ นเงื่อนไขของการเจริญเติบโต
18. สมาชิกในองค์การ ยึดมัน่ หลักการเรี ยนรู้จากการผิดพลาด
19. ร่วมกันค้ นหาปั ญหาและแนวทางแก้ ไขปั ญหาการขาดประสิทธิภาพในการทํางาน
20. โครงสร้ างองค์การ ระเบียบแบบแผน ระเบียบข้ อบังคับเพื่อให้ เป็ นแนวทางปฏิบตั ิ
ช่วยปกป้องให้ องค์การเติบโตได้ โดยไม่เป็ นอุปสรรคต่อการเติบโตของสมาชิก
21. สมาชิกในความสํานึกต่อองค์การส่วนรวม มีความคิดสร้ างสรรค์เพื่อพัฒนาองค์การ
22. องค์การมีลกั ษณะพลวัต ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับสถานการณ์แวดล้ อม
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23. สมาชิกในองค์การ ร่วมกันเผชิญปั ญหา ในสภาพการณ์ที่องค์การเกิดภาวะวิกฤต
ดังนันภาพรวมขององค์
้
การที่มีสขุ ภาพสมบูรณ์ ต้ องมีลกั ษณะที่สมาชิกในองค์การมี
ส่วนร่วมในการทํางาน มีบรรยากาศในการทํางานที่ดี คนทํางานมีขวัญกําลังใจ ผู้บริ หารเปิ ดกว้ าง
ต่อการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม คนทํ างานทํ างานอย่างมีความสุข สามารถทํางานได้ อย่างเต็ม
สมรรถนะ สมาชิกมีความก้ าวหน้ าในหน้ าที่การงานและมีผลผลิตขององค์การสูง
แนวคิดของสตีเวน กัวร์ เนคเซีย (Steven Guarnaccia)
สตีเวน กัวร์ เนคเซีย (Steven Guarnaccia) ได้ เขียนบทความในวารสาร Training and
Development เกี่ยวกับบริ ษัทที่มีสขุ ภาพดีนนจะประกอบไปด้
ั้
วยมิติทงหมด
ั้
13 มิติ โดยอยู่บน
พื ้นฐานของแนวคิดที่ว่าบริ ษัทที่มีสขุ ภาพดีนนได้
ั ้ มาจากผลิตภาพ (Productivity) และการอยู่รอดของ
บริ ษัทนัน้ ๆ โดยอิงพื ้นฐานของความสามารถของบริ ษัทต่อการสนับสนุนสุขภาพองค์การ ทังเรื
้ ่ อง
ความสําเร็ จดังที่ตงเป
ั ้ ้ าหมายไว้ หรื อการพัฒนาบุคลากร
กัวร์ เนคเซีย (Guarnaccia) ได้ กล่าวถึงองค์การการกุศล MacArther ซึง่ ได้ ทําการ
รวบรวมข้ อมูลของบริ ษัทที่ได้ ชื่อว่ามีสขุ ภาพองค์การที่ดีในปี 1981 และได้ พบความสัมพันธ์ ที่
เกี่ยวข้ องกันของบุคลากรในองค์การนัน้ ๆ กับการทํางานในองค์การ และจากการศึกษาวิจยั นี ้
พบว่า รูปแบบเก่าไม่ได้ ก่อให้ เกิดการทํางานที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้ จริ ง โดย Guarnaccia ได้
สรุ ปลักษณะขององค์การสุขภาพดีออกมาในรู ปมิติทงหมด
ั้
13 มิติ ซึง่ ถือเป็ นค่านิยมพื ้นฐานของ
บริ ษัทที่ได้ ชื่อว่าเป็ นบริ ษัทที่มีสขุ ภาพองค์การที่ดีได้ ปฏิบตั ิอยู่ขณะปี นัน้ ๆ เมื่อ ปี ค.ศ. 1991 โดย
ตัวอย่างบริษัทเหล่านันได้
้ แก่ ฟอร์ ด โมโตโรลา และคอร์ นนิง ซึง่ บริ ษัทดังกล่าวได้ มีการนําหลักการ
นี ้ไปใช้ ในการจัดการระบบการลงทุน การบริ หารจัดการทัว่ ๆ ไป และการพัฒนาบุคลากรจริ ง โดย
มิตแิ ละคุณลักษณะต่าง ๆ ได้ แก่ 281
1. มีการสื่อสารแบบเปิ ดเผย (open communications) องค์การต้ องมีการเปิ ดเผย
ข้ อมูลให้ ทวั่ ถึงทุกระดับ เช่น ข้ อมูลของสถานการณ์ที่กําลังเผชิญอยู่ การปฏิบตั ิงาน การเลือก
ตัดสินใจ และแผนงาน โดยบุคลากรในองค์การต้ องให้ ความสําคัญกับความลับของข้ อมูลนันด้
้ วย
2. การมีสว่ นร่วมของบุคลากร (employee involvement) องค์การสนับสนุนให้ เกิดการ
มีสว่ นร่ วม และความเป็ นผู้นําของบุคลากร ในการวางแผนงาน การตัดสินใจ การออกแบบการ
ทํางาน และการแก้ ปัญหา โดยบุคลากรในองค์การต้ องมีความรับผิดชอบในการตัดสินใจ มีการ
ทํางานเป็ นทีม และมีบทบาทในการเป็ นผู้นํา
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3. การเรี ยนรู้และการสร้ างสรรค์สิ่งใหม่ (learning and renewal) องค์การต้ องสนับสนุน
และให้ โอกาสแก่บคุ ลากรในองค์การเพื่อพัฒนาความรู้ และเพิ่มทักษะ โดยบุคลากรในองค์การจะ
กลายเป็ นบุคคลที่รักการเรี ยนรู้ไม่ร้ ูจบ ขณะเดียวกันต้ องมีการแบ่งปั นความรู้แก่เพื่อนๆ ในองค์การ
4. ความหลากหลายที่มีคณ
ุ ค่า (valued diversity) องค์การมีความนิยมชมชอบ และ
สนับสนุนความหลากหลายของบุคลากรในองค์การ เพื่อให้ เป็ นเหมือนแหล่งในการใช้ การกระตุ้น
และเติมเต็มในองค์การ โดยการให้ โอกาสที่เท่าเทียมกัน มีการเปิ ดกว้ าง ไม่มีการแบ่งแยก และมี
ความยุติธรรม โดยบุคลากรในองค์การจะต้ องแบ่งปั นความสามารถและความเชี่ยวชาญ จาก
ประสบการณ์ของแต่ละบุคคลต่อองค์การเช่นกัน และต้ องเปิ ดกว้ างเพื่อยอมรับความสามารถของ
แต่ละบุคคลและลดความเอนเอียงไปทิศทางใดทิศทางหนึง่
5. ความเท่าเทียมกันเป็ นรากฐานที่สําคัญขององค์การ (institutional fairness) องค์การ
สนับสนุนและป้องกันความเป็ นส่วนตัว ความเท่าเทียม ความเคารพในสิทธิ์ของบุคลากร โดยทาง
กลับกันบุคลากรต้ องเคารพในนโยบาย การปฏิบตั ิงานขององค์การ และรับผิดชอบ เพื่อปรับปรุง
คุณภาพของความสัมพันธ์ในงาน
6. การให้ การยกย่องและให้ รางวัลที่เท่าเทียมกัน (equitable rewards and
recognition) องค์การมีการกระตุ้น และผลักดันให้ บคุ ลากรเพิ่มคุณค่าให้ กบั องค์การ ซึง่ จะทําให้
เกิดการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร มีการให้ รางวัล การให้ ผลประโยชน์ในรู ปแบบต่าง ๆ ซึง่
ขึ ้นกับสิง่ ที่แต่ละบุคลากรได้ กระทําให้ แก่องค์การ
7. ให้ ความมัน่ คงด้ านเศรษฐกิจพื ้นฐาน (common economic security) องค์การต้ อง
สร้ างความมัน่ คงทางเศรษฐกิจแก่องค์การเอง รวมทังบุ
้ คลากร ส่วนมุมของบุคลากรเองต้ องทราบดี
ว่าการที่องค์การจะมีความมัน่ คงได้ ต้ องมาจากความสําเร็ จขององค์การในระยะยาว ดังนัน้
บุคลากรต้ องมีความมุง่ มัน่ และความผูกพันแก่องค์การ (organization commitment)
8. เทคโนโลยีที่ให้ ความสําคัญแก่บคุ ลากร (people-centered technology) องค์การ
ต้ องมองหาเครื่ องมือ และใช้ เทคโนโลยีเพื่อลดงานที่อนั ตราย โดยการสร้ างสรรค์การทํางานที่
ปลอดภัย เพื่อเพิ่มความสามารถและความพึงพอใจของบุคลากร และบุคลากรเองต้ องเรี ยนรู้ และ
ปรับใช้ เครื่ องมือ และเทคโนโลยีเพื่อใช้ ในการสนับสนุนนวัตกรรมใหม่ในการทํางาน และเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขัน
9. บรรยากาศในที่ทํางานที่ส่งเสริ มสุขภาพของบุคลากร (health-enhancing work
environment) องค์การต้ องให้ ความสําคัญในการดูแลสุขภาพทังด้
้ านกายภาพ และด้ านจิตใจของ
บุคลากรในองค์การ สนับสนุนให้ บคุ ลากรดูแลสุขภาพ และป้องกันให้ บคุ ลากรห่างไกลจากการ
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เจ็บป่ วย ส่วนบุคลากรเองต้ องให้ ความสนใจในการดูแลสุขภาพของตัวเอง ให้ องค์การรับทราบ
ค่าใช้ จ่ายในการดูแลและรักษาการเจ็บป่ วยที่เกิดจากการทํางาน นอกจากนี ้ต้ องมีการมองหาและ
รักษาสภาวะสมดุลของงานและสุขภาพที่ดี
10. งานที่มีคณ
ุ ค่าแก่ผ้ ปู ฏิบตั ิงาน (meaningful work) องค์การต้ องเพิ่มคุณค่าในงาน
ของบุคลากร เช่น สร้ างความภูมิใจที่เกิดจากงาน ทําให้ เห็นว่างานนัน้ ๆ มีความสําคัญ โดยเพิ่ม
คุณภาพ ความถูกต้ องแก่ผลิตภัณฑ์และบริ การ ส่วนบุคลากรเองต้ องพยายามไปให้ ถึงระดับ
ความสําเร็ จนัน้ โดยยึดหลักจริ ยธรรม และความพึงพอใจของบุคลากร
11. ความสมดุลของงาน ชีวิตส่วนตัว และครอบครัว (family and work life balance)
องค์การต้ องให้ การสนับสนุนให้ บุคลากรรักษาสมดุลระหว่างภาระงานและชีวิตส่วนตัว และ
บุคลากรเองต้ องให้ ความสําคัญในการรักษาสมดุลนันเช่
้ นกัน
12. ความรับผิดชอบต่อชุมชน (community responsibility) องค์การต้ องลงทุน และให้
ความสําคัญกับชุมชุน และสังคม โดยบุคลากรเองแสดงความมีสว่ นร่ วมในการเป็ นอาสาสมัครใน
การช่วยเหลือและรับผิดชอบต่อชุมชน
13. ปกป้องสิ่งแวดล้ อม (environmental protection) องค์การต้ องมีความตังใจและ
้
จริ งใจในการดูแลสิ่งแวดล้ อม และสร้ างสมดุลแก่ระบบนิเวศ โดยบุคลากรในองค์การต้ องมีส่วน
ร่วมอย่างมุง่ มัน่ ในการให้ ความร่วมมือกับองค์การเช่นกัน
แนวคิดของ แบรี่ พอสเนอร์ (Barry Z. Posner)
พอสเนอร์ (Posner) ได้ สรุ ปคุณลักษณะขององค์การสุขภาพดีจากประสบการณ์
ความสําเร็ จของบางองค์การ โดยเฉพาะเมื่อองค์การนันๆ
้ กําลังประสบกับสภาวะวิกฤต ประกอบ
กับการค้ นพบทางพฤติกรรมศาสตร์ จากงานวิจยั หลายชิ ้น ซึง่ พอสเนอร์ (Posner) ได้ พบว่าสิ่งที่
ผู้บริหารควรทํา คือ การปรับปรุงขวัญกําลังใจ ให้ การตอบรับ และเพิ่มการประสิทธิภาพในการจ้ าง
งาน โดยมีสิ่งที่เป็ นจุดสําคัญ 8 ประการ เพื่อช่วยแก้ ปัญหาของความยุ่งยากในการกระตุ้นเพื่อให้
เกิดแรงจูงใจ ซึ่งเป็ นหลักการที่สําคัญในการคงความเป็ นองค์การสุขภาพดี โดยเฉพาะใน
สถานการณ์ที่สภาพเศรษฐกิจทรุดตัวและมีวิกฤตการณ์เกิดขึ ้น ซึง่ ประกอบด้ วย 282
1. ให้ บคุ ลากรในองค์การมีสว่ นร่ วม (get people involved) ในสภาวะที่วิกฤต องค์การ
ต้ องลืมสิ่งที่องค์การเคยประสบความสําเร็ จที่ผ่านมา ต้ องคอยดูแลทุกก้ าวย่างอย่างใกล้ ชิด มีความ
รับผิดชอบ และมีการตัดสินใจที่ระแวดระวัง ซึง่ จากงานวิจยั ทางสังคมศาสตร์ ได้ ชี ้แนะให้ เห็นว่าการ
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Z. Posner Barry, “Sustaining Healthy Organizations in Unhealthy Economic
Times,” Management Review. (March 1997) :11 - 17.
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เปลี่ยนแปลงต้ องเริ่มจากการให้ บคุ ลากรในทุกระดับขององค์การเข้ ามามีสว่ นร่วม ดังนันการมี
้
สว่ นร่วม
จึงมีความสําคัญในการโน้ มน้ าวใจและกระตุ้นบุคลากรที่ยงั คงอยู่ เพราะนอกจากบุคลากรเหล่านี ้
จะต้ องทํางานให้ ดีกว่าเดิมแล้ ว บุคลากรเหล่านี ้ยังต้ องทําการลดทอนแหล่งทรัพยากร รวมทังบุ
้ คลากร
ในองค์การ นับว่าเป็ นสิ่งที่ยากที่จะประสบความสําเร็ จเพื่อให้ บคุ ลากรที่อยู่เข้ าใจและรู้ว่าเกิดอะไรขึ ้น
ในองค์การ แต่ในที่สดุ แล้ วผู้บริ หารมักจะค้ นพบว่าสินทรัพย์ที่ไม่สามารถนับเป็ นตัวเลขได้ อย่าง
บุคลากร มักเป็ นสินทรัพย์ที่มีคา่ ที่สดุ เมื่อองค์การเผชิญกับภาวะวิกฤตเช่นนี ้
2. ช่องทางการสื่อสารต้ องชัดเจน (keep channel of communication clear) เพื่อลด
ความกดดัน และความคลุมเครื อของสถานการณ์ ผู้บริ หารต้ องให้ ความสําคัญกับการสื่อสาร โดย
ต้ องมีการสื่อสารแบบ 2 ทาง การสื่อสารต้ องมีความชัดเจน ซึง่ นอกจากจะช่วยในการลดข่าวลือ
ต่างๆ ในองค์การแล้ ว การสื่อสารยังช่วยในการตรวจสอบแก้ ไขปั ญหา จุดด้ อยขององค์การได้ ไป
พร้ อมกัน
3. มีการทํางานร่ วมกันของผู้ตดั สินใจและผู้นําแผนงานไปปฏิบตั ิ (hook together decision
makers and implementers) การทํางานร่วมกันของผู้ตดั สินใจและผู้ปฏิบตั ิงานต้ องมีความสอดคล้ อง
กัน เพราะมีหลายครัง้ ที่การตัดสินใจจากห้ องประชุมไม่สามารถนําไปปฏิบตั ไิ ด้ จริงในแง่ปฏิบตั ิ
4. สร้ างความรับผิดชอบและการรับทราบผลตอบกลับภายในผู้ปฏิบตั ิงาน (build in
responsibility and feed back) มีผลการศึกษาหลายชิ ้นได้ ระบุว่าความรับผิดชอบ และการได้ รับ
ทราบผลตอบกลับ มี ผ ลต่อ การทํ า งานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของบุค ลากร
ความรั บ ผิ ด ชอบ
(responsibility) คือ การวัดสิ่งที่มีคณ
ุ ค่า ซึง่ เป็ นสิ่งที่บคุ ลากรโดยทัว่ ไปรู้ สกึ ว่ามีคณ
ุ ค่าเพื่อให้ เกิด
ความมีประสิทธิภาพ ส่วนการตอบกลับ (feed back) นับว่าเป็ นสิ่งสําคัญที่บคุ ลากรทํางาน
ต้ องการทราบเพื่อจะเห็นผลของการของการพยายามในการทํางาน
5. ทํางานร่วมกันเป็ นทีม (get to work on team building) การทํางานเป็ นทีมช่วยในการ
ปรับปรุงความสามารถขององค์การที่จะอยูร่ อดในสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้
6. ละทิ ้งพฤติกรรมเดิมที่ไม่ดี (take a hard lock of old habits) การเกิดการมีสว่ นร่ วม
การปรับปรุงเรื่ องการสื่อสาร การทํางานเป็ นทีม ก่อให้ เกิดการทบทวน และเกิดการคิดสิ่งใหม่ ๆ
เสมอ องค์การต้ องมีการทบทวน ทิ ้งวิธีการทํางานเก่า ๆ ที่ไม่มีประโยชน์ และส่งผลเสียต่อองค์การ
พร้ อมกับปรับปรุงการทํางานให้ ดีขึ ้น
7. หาทางเลือกใหม่ (explore less traditional alternatives) การสร้ างทีมในการทํางาน
ทําให้ มีความคิดในการปรับปรุ งงานให้ ดีขึ ้น
เกิดความคิดสร้ างสรรค์และวิธีการทํางานที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ ้น การหาทางเลือกใหม่ทดแทนการทําอะไรที่เดิม ๆ ในสถานการณ์วิกฤติ เช่น
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ยกเลิกการเลิกจ้ างงาน แต่ใช้ วิธีการอื่นทดแทน เช่น หมุนเวียนงานเพื่อให้ ทําหน้ าที่ใหม่ที่ช่วยสร้ าง
รายได้ แก่องค์การ เป็ นต้ น
8. ตรวจสอบขอบเขตขององค์การและทําให้ เกิดการพึง่ พาที่เข้ มแข็ง (test organizational
boundaries and strengthen interfaces) การพึง่ พาอาศัยซึง่ กันและกันขององค์การ คูค่ ้ า และ
ลูกค้ ามีความชัดเจนยิ่งขึ ้น ดังนัน้ การหมัน่ ตรวจสอบความสัมพันธ์ และทําให้ เข้ มแข็งขึ ้นเป็ น
สิง่ จําเป็ นที่ต้องทํา นอกจากนี ้แล้ วการหาคูค่ ้ าหรื อมิตรทางธุรกิจใหม่เป็ นสิ่งที่ควรจะทําไปพร้ อมกัน
ด้ วย เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของเครื อข่ายองค์การกับสิง่ แวดล้ อมรอบองค์การ
แนวคิดของ เบคฮาร์ ด (Beckhard)
เบรกฮาร์ ด (Beckhard) ได้ สรุ ปธรรมชาติตลอดจนหลักเกณฑ์ขององค์การที่มีสขุ ภาพ
สมบูรณ์ สําหรับสิง่ แวดล้ อมที่วนุ่ วายและมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ ว ซึง่ สามารถวัดได้ ทงในปั
ั ้ จจุบนั
และอนาคตโดยข้ อบ่งชี ้ ดังนี 283
้
1. องค์การสุขภาพดี มีคําจํากัดความของตัวมันเองคือ การที่ระบบ และงานขององค์การ
เปลี่ยนแปลงไปสู่ สิง่ ที่ดีและมีระบบบริการ ผู้ถือหุ้นในองค์การ รวมทังเจ้
้ าของและหัวหน้ า ผู้ทําการ
แทน ลูกค้ าคนกลาง ผู้บริ โภคสุดท้ าย ในผลผลิต สื่อ และกลุม่ คนที่ทํางานในองค์การ
2. มีความตระหนักอย่างสูงในระบบสําหรับการรับข้ อมูลข่าวสารในส่วนที่เรามีปฏิสมั พันธ์
ได้ (การคิดอย่างมีพลวัต มีระบบ)
3. มีความตระหนักในเป้าหมาย มีการจัดการถึงวิสยั ทัศน์ในอนาคต
4. การปฏิบตั ิ ตามหน้ าที่ การทํางานอธิบายถึงโครงสร้ างและกลไกในการทํางาน จะใช้
หลายๆ โครงสร้ างองค์การหลายรูปแบบ เช่น เป็ นรูปปิ รามิด มีทีมแนวขนาน (เมื่อมีการจัดการกับ
การเปลี่ยนแปลง)
5. การทํางานเป็ นทีมของผู้ใต้ บงั คับบัญชาเป็ นส่วนสําคัญ มีทีมผู้บริหาร อยูส่ งู สุด มีทีม
จัดการตามแผนกและหน้ าที่ และตามโครงการ มีกลุม่ คณะในแต่ละหน้ าที่ และมีการพัฒนาทีม ทัง้
ความเชี่ยวชาญและการบริ การ
6. เอาใจใส่ในการบริ การลูกค้ า ทังภายในและนอกองค์
้
การ อย่างมีหลักการ
7. มีการบริ หารจัดการด้ านข้ อมูลข่าวสาร จํานวนข้ อมูลข่าวสารที่มาก สามารถรับและ
จัดการต่อไปได้ มีทางเข้ าไปสูร่ ะบบข้ อมูลข่าวสารได้ อย่างกว้ างขวาง มีการแลกเปลีย่ นข้ อมูลกัน
ในแต่ละพื ้นที่ แต่ละหน้ าที่ และแต่ละระดับองค์การ
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8. มีการสนับสนุนและอนุญาตให้ ผู้รับบริการได้ รับข้ อมูลที่จําเป็ น
9. มีการติดต่อสื่อสารระบบเปิ ด
10. มีระบบการให้ รางวัลที่สอดคล้ องกับงานการจัดการและทีมการทํางาน มีการ
ประเมินรวมทัง้ การปฏิบตั ิ และเป้าหมายในการปรับปรุงแก้ ไข
11. เป็ นองค์การที่มีการเรี ยนรู้ แยกแยะจุดการเรี ยนรู้ ในกระบวนการตัดสินใจ
12. มีความชัดเจนในการยอมรับนวัตกรรมและความคิดใหม่ และมีความทนทานสูงใน
ลักษณะที่แตกต่างกันของความคิดและสิง่ ต่าง ๆที่คลุมเครื อ
13. องค์การจะขจัดปั ญหาความตึงเครี ยดระหว่างงานและครอบครัว การทํางานที่บ้าน
มีการสนับสนุนหากมีการจัดไว้
14. มีระเบียบสังคมที่แน่นอน มีสมั พันธภาพที่ดีกบั สังคม มีความร่วมมือกันระหว่าง
องค์การ
15. มีการเอาใจใส่ที่เพียงพอในการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพมีคณ
ุ ภาพ มี
ความปลอดภัยในการปฏิบตั กิ าร และสามารถแยกแยะจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นใน
อนาคตได้ ดี
แนวคิดของแกรี่ แรนเดล (Gerry Randell )
แกรี่ แรนเดล (Gerry Randell) ได้ เสนอแนวคิดลักษณะขององค์การสุขภาพดี (Healthy
Organization) ประกอบไปด้ วย284
1. การถ่ายทอดวัตถุประสงค์ขององค์การแก่บุคลากรในองค์การเพื่อให้ ก้าวไปอย่าง
แข็งแรงและมัน่ คง
2. บุคลากรในองค์การไม่อึดอัดที่จะส่งสัญญาณเมื่อพบว่ามีปัญหาเกิดขึ ้น เพราะ
บุคลากรเหล่านันจะคาดหวั
้
งและมองในแง่ดีวา่ พวกเขาสามารถจัดการกับปั ญหานันได้
้
3. การแก้ ปัญหาในองค์การเป็ นสิง่ ที่บคุ ลากรปฏิบตั ิกนั อย่างจริ งจัง เมื่อมีปัญหาเกิดขึ ้น
บุคลากรสามารถเผชิญกับปั ญหาได้ อย่างดีเยี่ยม
4. มีการทํางานเป็ นทีมอย่างเห็นได้ ชดั
5. มีความเคารพในการตัดสินใจของบุคลากรระดับล่างขององค์การ
6. บุคลากรในองค์การมีความเอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่ และช่วยเหลือซึง่ กันและกัน
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แนวคิดของไลเด็นและคลิงแอล (Lyden และ Klingele)
ไลเด็นและคลิงแอล (Lyden and Klingele) กล่าวว่าองค์การที่มีสขุ ภาพดี มักจะเป็ น
องค์การที่บุคลากรในองค์การนันภาคภู
้
มิใจในการเป็ นส่วนหนึ่งขององค์การ
การตรวจสอบ
สุขภาพขององค์การว่าองค์การนันเป็
้ นองค์การสุขภาพดีสามารถดูได้ จากมิติทงั ้ 11 มิติ ที่มีความ
เชื่อมโยงกัน โดยไลเด็นและคลิงแอล (Lyden and Klingele) ได้ ทําการศึกษาวิจยั เพื่อตรวจสอบ
สุขภาพของสถาบันการศึกษาชัน้ สูง ซึ่งจากการศึกษานี ้พบว่าสามารถนําแนวคิดดังกล่าวมา
ประยุกต์ใช้ ในการประเมินสุขภาพองค์การได้ โดยดูตามมิติทงั ้ 11 มิติ โดยแต่ละมิติจะมี
คุณลักษณะดังต่อไปนี 285
้
1. มิตดิ ้ านการสื่อสาร (communication) การสื่อสารในองค์การต้ องมีเพียงพอโดยมีการ
สื่อสารทัว่ ถึงทุกระดับขององค์การ การสื่อสารต้ องเป็ นแบบสองทางและเป็ นไปในแนวทางที่ดี ที่
สําคัญการสื่อสารแบบเผชิญหน้ าและการสื่อสารแบบเขียนก็ยงั คงมีความสําคัญ
2. มิตดิ ้ านการมีสว่ นร่วม (participation and involvement) องค์การที่มีสขุ ภาพดีมกั จะ
สนับสนุนให้ บคุ ลากรในองค์การทุกระดับมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ
และบุคลากรในองค์การจะมี
ความรู้สกึ ของความเป็ นเจ้ าของเมื่อบุคลากรเหล่านันได้
้ เข้ ามามีสว่ นร่วมในการปรับปรุงการทํางาน
โดยองค์การต้ องมีความเปิ ดเผย และในทางกลับกันบุคลากรในองค์การต้ องมีความจริ งใจต่อองค์การ
3. มิตดิ ้ านการภักดีและความผูกพัน (loyalty and commitment) บรรยากาศที่จริ งใจ
และไว้ วางใจซึง่ กันและกันของบุคลากรในองค์การมักจะเกิดขึ ้นเสมอในองค์การสุขภาพดี
นอกจากนี ้บุคลากรในองค์การมักจะบอกเล่าแก่บคุ ลากรอื่นว่าตนเองมีความภาคภูมิใจในการเป็ น
ส่วนหนึง่ ขององค์การนี ้ รอวันที่จะไปทํางาน และเห็นว่าองค์การที่ตนทํางานอยูเ่ ป็ นสถานที่ที่นา่ ไป
ทํางานมากที่สดุ และไม่เกี่ยงในการเข้ าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้ องกับงาน
4. มิตดิ ้ านขวัญกําลังใจ (morale) สําหรับองค์การสุขภาพดี เรื่ องความเพียงพอของขวัญ
กําใจบุคลากรเป็ นสิง่ สําคัญ ถ้ าองค์การนันมี
้ ขวัญและกําลังใจแก่บคุ ลากรที่เพียงพอ จะสามารถสังเกต
ได้ จากการมีบรรยากาศการทํางานที่เป็ นมิตร บุคลากรในองค์การชอบซึง่ กันและกัน รวมทังชอบงานที
้
่
ทํา มีความกระตือรื อร้ นในการทํางาน ซึง่ จะเห็นทังในภาพส่
้
วนบุคคล และภาพโดยรวมขององค์การ
5. มิตดิ ้ านชื่อเสียงองค์การ (institutional reputation) องค์การที่มีสขุ ภาพดีมกั จะมีการ
รับรู้ด้านชื่อเสียงในด้ านบวก ทังบุ
้ คลากรทัว่ ไปและผู้บริหารจะแสดงและแบ่งปั นการมีสว่ นร่วมใน
การปรับปรุงความสัมพันธ์ทงภายในและภายนอก
ั้
เช่น ชุมชน สถาบันของรัฐบาล เป็ นต้ น
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6. มิติด้านจริ ยธรรม (ethics) โดยทัว่ ไปองค์การสุขภาพดีมกั มีบรรยากาศการทํางานที่
ประกอบด้ วยจริ ยธรรม โดยส่วนหนึ่งได้ มาจากการที่องค์การมีหลักจริ ยธรรม (code of ethics) ซึง่
บุคลากรในองค์การเห็นคุณค่า และให้ ความสําคัญกับหลักจริยธรรมขององค์การที่ได้ มีการพัฒนาขึ ้น
7. มิติด้านการยกย่องกับผลปฏิบตั ิงาน (performance recognition) ในองค์การ
สุขภาพดี บุคลากรในองค์การมักได้ รับการสนับสนุนให้ ใช้ และเพิ่มศักยภาพของแต่ละบุคลากรได้
อย่างเต็มที่ นอกจากนี ้ความรู้สกึ ว่าตนเองมีคณ
ุ ค่าและได้ รับการยอมรับในความสําเร็ จที่ได้ ทําเป็ น
สิง่ ที่ควรทําให้ เกิดขึ ้นในองค์การ
8. มิตดิ ้ านการทํางานให้ สอดคล้ องกับเป้าหมาย (goal alignment) ในองค์การสุขภาพดี
เป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ มกั สําเร็ จเสมอ นอกจากนี ้ความสัมพันธ์ ระหว่างเป้าหมาย บทบาทบุคคล และ
บทบาทของทีมต้ องชัดเจน และบุคลากรในองค์การต้ องสามารถมีสว่ นร่วมในการตังเป
้ ้ าหมายด้ วย
9. มิติด้านความเป็ นผู้นํา (leadership) บทบาทผู้นํามีความสําคัญต่อการมีองค์การ
สุขภาพดี โดยภาพการรับรู้ของผู้นําในองค์การ คือ ผู้บริ หารระดับกลาง หรื อสูง ซึง่ มีบทบาทในการ
รักษาผลประโยชน์ขององค์การ โดยใช้ แนวทางการทํางานที่เป็ นมิตรกับเพื่อนร่ วมงาน ลูกน้ อง และ
ผู้บงั คับบัญชา
10. มิติด้านการพัฒนา (development) ความหลากหลายของบุคลากรในองค์การมี
ประโยชน์และจําเป็ นต่อตลาดโลกปั จจุบนั ดังนันการพั
้
ฒนาบุคลากรจึงเป็ นสิ่งจําเป็ น การ
สนับสนุนให้ มีการฝึ กอบรม รวมทังการวางแผนอย่
้
างเป็ นทางการเป็ นสิง่ ที่ควรทํา
11. มิติด้านการใช้ ทรัพยากร (resource utilization) การใช้ ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยการแบ่งปั นการใช้ ทรัพยากรอย่างเหมาะสมจากบุคลากรในองค์การ
แนวคิดของ เวอร์ สชอร์ (Curtis C. Verschoor)
เวอร์ สชอร์ (Verschoor) ได้ เขียนบทความเรื่ อง อุปนิสยั ทางจริ ยธรรม 8 ประการของ
องค์การที่มีสขุ ภาพดี (healthy organization) โดย เวอร์ สชอร์ (Verschoor) กล่าวว่าบุคลากรส่วน
ใหญ่มกั จะทราบดีว่าการมีหลักจริ ยธรรมที่ดีในองค์การนันเป็
้ นสิ่งที่ดีต่อองค์การหรื อต่อธุรกิจของ
พวกเขาเอง แต่ในบางครัง้ การที่จะนําหลักจริ ยธรรมเหล่านี ้มาใช้ ในองค์การ ในชีวิตประจําวันกลับ
เป็ นเรื่ องที่ยากยิ่ง
อุปนิสยั ที่จะกล่าวต่อไปนี ้จะเป็ นลักษณะจริ ยธรรมขององค์การที่มีสขุ ภาพดี ซึ่งเป็ นข้ อ
สันนิษฐานว่าหากองค์การนัน้ ๆ มีหลักจริ ยธรรมเหล่านี ้จะทํามีการตังเป
้ ้ าหมายร่ วมกันและมีแรง
บันดาลใจที่จะทําให้ บรรลุเป้าหมาย ซึง่ หลักจริ ยธรรมนี ้จะทําให้ ผ้ บู ริ หารสามารถที่จะนําหลักการนี ้มา
ใช้ ในการพัฒนาการทํางาน พัฒนาธุรกิจของเขาให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดี
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หลักจริ ยธรรม 8 ประการสําหรับองค์การสุขภาพดี ประกอบด้ วย 286
1. การเปิ ดกว้ างและถ่อมตัวของผู้บริ หารระดับสูงต่อบุคลากรระดับล่างในองค์การ
(openness and humility from top to bottom of the organization) การเห็นแก่ตวั จะทําให้ เกิด
การปิ ดกันการเรี
้
ยนรู้และการพัฒนาองค์การ ซึง่ จะทําให้ เกิดจุดอ่อนขึ ้นในองค์การ ส่วนจุดแข็งของ
องค์การจะเกิดขึ ้นได้ จากการเปิ ดใจยอมรับฟั งความคิดเห็น และพร้ อมที่จะเรี ยนรู้สิ่งใหม่ ๆ ซึง่ จะ
ทําให้ เกิดการเรี ยนรู้และพัฒนาขึ ้นในองค์การ เช่น ผู้จดั การฝ่ ายการเงินเป็ นตําแหน่งสําคัญที่จะ
สามารถประยุกต์ ใช้ หลักการข้ อนี โ้ ดยการเป็ นที่ ปรึ กษาในการวิเคราะห์ ข้อมูลต่าง ๆ ที่
ผู้ใต้ บงั คับบัญชาส่งขึ ้นมา แทนที่จะทําหน้ าที่เพียงแค่ส่งต่อรายงานทางการเงินไปยังผู้บริ หาร
ระดับสูงเท่านัน้
2. สร้ างสภาพแวดล้ อมที่เอื ้อต่อการแสดงส่วนบุคคล (an environment of
accountability and personal responsibility) ทีมงานที่ประสบความสําเร็ จมักจะไม่ยดึ ถือหรื อ
รับผิดชอบเฉพาะงานของตัวเองเท่านัน้ แต่จะช่วยเหลือกันในเรื่ องอื่นๆ ที่จะทําให้ ทีมประสบ
ความสําเร็ จด้ วย เช่น ผู้จดั การฝ่ ายการเงินไม่ควรที่จะมามุ่งเน้ นที่จะแก้ ตวั จากคําต่อว่าจากผู้อื่น
เท่านัน้ หากแต่ควรจะมุง่ เน้ นที่จะแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้นเพื่อไม่ให้ เกิดการต่อว่ามากกว่า
3. ความเป็ นอิสระเพื่อให้ เกิดการยอมรับความเสี่ยงในขอบเขตที่เหมาะสม (freedom
for risk taking within appropriate limits) การยอมรับความเสี่ยงจะทําให้ เกิดการพัฒนาขึ ้นใน
องค์การ เพียงแต่จะต้ องมีขอบเขตในการยอมรับที่เหมาะสม ไม่สดุ โต่งจนเกินไปและไม่ประเมิน
ความเสี่ยงนัน้ ๆ เร็ วเกินไปจนมองข้ ามบางสิ่งซึง่ สําคัญ เช่น ผู้จดั การฝ่ ายการเงินขององค์การซึง่ มี
หน้ าที่รับผิดชอบดูแลเรื่ องการเงินและการลงทุนของบริ ษัทเป็ นผู้ที่มีประโยชน์เป็ นอย่างยิ่งในการที่
จะเข้ ามาร่วมประเมินความเสี่ยงในกระบวนการบริหารและจัดการความเสี่ยงนี ้
4. ข้ อผูกมัดหรื อเป้าหมายที่จะ“ทําสิง่ ต่างๆอย่างถูกต้ องเท่านัน”
้ (a fierce commitment
to “do it right”) การทําสิง่ ธรรมดาทัว่ ไปเป็ นสิ่งที่ง่าย แต่การทําสิ่งที่ดีที่สดุ จําเป็ นต้ องทํางานอย่าง
หนัก ซึ่งการที่จะทําให้ ได้ สิ่งที่ดีที่สุดนีจ้ ะต้ องได้ รับแรงบันดาลใจทัง้ จากภายในและภายนอก
องค์การ เช่น องค์การทางการเงินจําเป็ นที่จะต้ องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะก้ าวไปสู่
องค์การที่ดีที่สดุ
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5. ยินดีที่จะอดทนและเรี ยนรู้ จากความผิดพลาด (a willingness to tolerate and learn
from mistakes) การยอมรับที่จะเรี ยนรู้ จากสิ่งที่ผิดพลาดในอดีตสามารถที่จะทําให้ องค์การ
เปลี่ยนแปลงจากสิง่ ที่เป็ นลบไปเป็ นสิง่ ที่เป็ นบวก
6. ความคงเส้ นคงวาและการยึ ด มั่น ในสิ่ ง ที่ พู ด หรื อ สัจ วาจาโดยไม่ มี ข้ อยกเว้ น
(Unquestioned integrity and consistency) การไม่คงเส้ นคงวาและการไม่ยดึ มัน่ ในสิ่งที่พดู หรื อ
สัจวาจา จะทําให้ เกิดการบ่อนทําลายความเชื่อมัน่ ของบริ ษัท ซึง่ องค์การจําเป็ นต้ องมีสิ่งเหล่านี ้ใน
การทําให้ เกิดการพัฒนาในองค์การ รวมทังทํ
้ าให้ เกิดความเชื่อมัน่ ในองค์การอีกด้ วย
7. การให้ ความร่วมมือ มีการบูรณาการ และการมีแนวคิดแบบภาพรวม (a pursuit of
collaboration, integration and holistic thinking) การมีแนวคิดที่แคบหรื อถูกปิ ดกันจะทํ
้
าให้
องค์การไม่พฒ
ั นา แต่การทํางานร่วมกันและมีแนวคิดที่เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน จะทําให้ เกิดการ
ทํางานเป็ นทีมและมุง่ สูเ่ ป้าหมายเดียวกัน
8. ความกล้ าหาญและยืนหยัดที่จะเผชิญกับอุปสรรค (courage and persistence in
the face of difficulty) องค์การที่มีสขุ ภาพดีจะต้ องกล้ าที่จะเผชิญหน้ ากับการแข่งขันหรื ออุปสรรค
ได้ เช่น ในการทํากระบวนการในการคิดงบทางการเงิน ผู้จดั การฝ่ ายการเงินจําเป็ นต้ องทําให้
มัน่ ใจว่าผลที่เกิดขึ ้นนันมี
้ ความสมเหตุสมผลที่จะทําให้ องค์การสามารถแข่งขันได้
จะเห็นได้ ว่าการสร้ างความไว้ วางใจ และการให้ ความเคารพซึง่ กันและกัน โดยการให้
ความสําคัญกับการมีส่วนร่ วมของบุคลากรในองค์การ ผ่านการสื่อสารที่ชดั เจนขึ ้น การมีความ
รับผิดชอบ และการสร้ างทีมงาน จะช่วยสร้ างให้ เกิดองค์การที่มีสขุ ภาพดี แข็งแรง ท่ามกลางสภาวะที่
วิกฤต สิ่งที่ท้าทายในสถานการณ์เช่นนี ้ คือ การจัดการให้ องค์การยังสามารถอยู่รอดได้ อย่างมัน่ คง
และยัง่ ยืนได้ ในอนาคต ที่สําคัญผู้บริ หารต้ องสามารถบริ หารการใช้ ทรัพยากรบุคคลอย่างคุ้มค่า โดย
การใส่ใจดูแลสุขภาพทัง่ ทางกาย จิตใจ และสังคม รวมทังสนั
้ บสนุน พัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากร และให้ อํานาจในการตัดสินใจในงาน หรื อสิ่งที่มีผลต่อองค์การ ซึง่ ทรัพยากรบุคคลนี ้เองจะ
เป็ นปั จจัยผลักดันทําให้ องค์การเติบโตอย่างแข็งแรง มัน่ คง และยัง่ ยืนต่อไป
นอกจากนัน้ กอบัว ทัศ นศัก ดิ์ ได้ ศึก ษาองค์ ก ารสุข ภาพดี โดยศึก ษาจากแนวคิ ด
นักวิชาการหลายท่านโดยผลจากการศึกษาพบว่า เมื่อพิจารณาคุณลักษณะของแต่ละมิติ และ
มุมมองในด้ านต่างๆ สามารถแบ่งคุณลักษณะขององค์การสุขภาพดีตามมิตใิ หญ่ ๆ 3 มิติ ดังนี 287
้
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มิตดิ ้ านบุคลากรในองค์การ ซึง่ มีคณ
ุ ลักษณะที่บง่ บอกถึงการเป็ นองค์การสุขภาพดี ดังนี ้
1. การมีสว่ นร่วมของคนในองค์การตังแต่
้ ระดับผู้บริ หารถึงระดับปฏิบตั กิ าร
2. การมีความภักดีและผูกพันของบุคลากรต่อองค์การ
3. การให้ ความสําคัญและการยกย่องต่อบุคลากรในองค์การ
4. การให้ ความสําคัญต่อความหลากหลายของบุคคล
5. ความรับผิดชอบต่องานและบทบาทของบุคลากรในองค์การ
6. บุคลากรมีขวัญกําลังใจที่ดี
7. บุคลากรมีสขุ ภาพจิต สุขภาพกายแข็งแรง
8. บุคลากรมีความสมดุลด้ านชีวิตครอบครัวและการทํางาน
9. บุคลากรมีการปฏิบตั ติ ามเป้าหมายขององค์การ
10. บุคลากรได้ รับการฝึ กอบรมและพัฒนา
11. ผู้นําให้ ความสําคัญกับบุคลากร
12. มีการยกย่องผลการปฏิบตั งิ านของบุคลากร
13. ทํางานเป็ นทีม
14. มีความเคารพและเชื่อใจซึง่ กันและกัน
มิตดิ ้ านองค์การ ซึง่ มีคณ
ุ ลักษณะที่บง่ บอกถึงการเป็ นองค์การสุขภาพดี ดังนี ้
1. มีโครงสร้ างการทํางานที่ชดั เจน
2. มีระบบการสื่อสารที่ชดั เจนและทัว่ ทังองค์
้ การ
3. มีชื่อเสียงดี
4. มีความมัน่ คงด้ านการเงินและเศรษฐกิจ
5. มีระบบการให้ รางวัลที่ยตุ ธิ รรมและชัดเจน
6. มีการสร้ างบรรยากาศที่ดีในการทํางานที่ดี
7. เป็ นองค์การที่มีหลักการทํางานที่มีจริยธรรม
8. มีองค์การแห่งการเรี ยนรู้
9. เป็ นองค์การที่มีวิสยั ทัศน์
10. ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสิง่ แวดล้ อม
11. มีระบบการสอนงาน
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มิตดิ ้ านสิง่ แวดล้ อม ซึง่ มีคณ
ุ ลักษณะที่บง่ บอกถึงการเป็ นองค์การสุขภาพดี ดังนี ้
1. ให้ ความสําคัญกับลูกค้ า
2. มีการสร้ างพันธมิตร
ลักษณะของสุขภาพองค์ การที่ไม่ ดี
จากเอกสารการวิจยั ในอดีตฟอร์ เยอร์ และเวลล์ (Foryer and Well) ได้ ให้ ทรรศนะ
เกี่ ยวกับรู ปแบบขององค์ การสุขภาพไม่สมบูรณ์ โดยคุณลักษณะขององค์การไม่สมบูรณ์ แต่ละ
ประเภทสรุปได้ ดงั ต่อไปนี 288
้
1. การอุทิศตนต่อองค์การของสมาชิกมีน้อย ยกเว้ นบุคคลที่อยูใ่ นระดับสูง
2. ผู้ทํางานปิ ดบังซ่อนเร้ นปั ญหา ไม่ไว้ เนื ้อเชื่อใจกัน พูดแต่เรื่ องราวความยุ่งยากต่าง ๆ
ในที่ทํางาน
3. ความสัมพันธ์ร่วมมือกันในการแก้ ไขปั ญหาของสมาชิกในองค์การเป็ นไปอย่างผิวเผิน
ไม่แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ปัญหาร่วมกัน
4. บุคคลที่ทํางานในระดับสูง มุง่ แต่วินิจฉัยสัง่ การโดยอํานาจของตนเองทางเดียว โดย
ที่มีข้อมูลข่าวสารไม่เพียงพอ ในขณะที่คนทํางานด้ านการตัดสินใจของผู้บริ หารที่ ไม่ตรงตาม
เป้าหมาย
5. ผู้บริ หารรู้สกึ โดดเดี่ยวในความพยายามทํางานต่าง ๆ เพื่อให้ ดําเนินไปได้ ด้วยดี การ
ทํางานตามกระบวนการ ระเบียบหรื อวิธีการปฏิบตั ติ ามนโยบายไม่ได้ รับการตอบสนอง
6. การใช้ ดลุ ยพินิจของผู้บงั คับบัญชาในองค์การไม่ได้ รับการยอมรับนับถือหรื อมีก็เพียง
ในวงแคบ ๆ
7. ความต้ องการส่วนบุคคลและความรู้ สกึ ต่างๆ ได้ รับการพิจารณาว่าเป็ นปั ญหาที่มี
ความสําคัญ
8. ผู้ทํางานเกิดความริ ษยากัน เกี่ยงกันรับผิดชอบงานที่ต้องกระทําร่ วมกัน ขาดการให้
ความช่วยเหลือซึง่ กันและกัน
9. ทุกคนถอนตัวออกเมื่อองค์การเกิดวิกฤต
10. มีการถกเถียงกันอยูเ่ สมอ มีความขัดแย้ งระหว่างกันแต่ถกู เก็บไว้ ในใจ ไม่มีจดุ จบ
11. สร้ างการเรี ยนรู้ได้ อย่างยากลําบาก ขาดการประสานการเรี ยนรู้ซงึ่ กันและกัน

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

288

J. R. Foryer and R. Well, Managing with People : A Manager’s Handbook
of Organization Development Methods (Massachusetts : Addision - Wesley Publishing
Co., 1971), n. pag.

138
12. ขาดการให้ และใช้ ข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน
13. สมาชิกในองค์การมีความสัมพันธ์แบบไม่จริ งใจต่อกันด่าทอกันทังต่
้ อหน้ าและลับหลัง
14. ผู้ทํางานเกิดความรู้สกึ ถูกจํากัดในการทํางานของตนเอง
15. ผู้บริ หารเคร่งครัดในกรอบประเพณี ไม่ยอมรับความคิดคนอื่น
16. ผู้บริ หารลงมาควบคุมแม้ ในเรื่ องเล็กน้ อย ไม่เปิ ดโอกาสให้ เกิดความคิดสร้ างสรรค์
17. การยอมรับในความเสี่ยงต่อการทํางานตํ่า
18. ทําความผิดครัง้ เดียวถูกไล่ออก
19. การปฏิบตั งิ านไม่ได้ รับการยกย่อง แม้ วา่ จะทํางานดี
20. สมาชิกไม่ร้ ูนโยบาย ทิศทางและเป้าหมายขององค์การ
21. องค์การมีระเบียบเคร่งครัด ขาดการปรับตัวให้ เข้ ากับสิง่ แวดล้ อม
22. การปฏิบตั งิ านตามแบบแผนใหม่ไม่ได้ แพร่หลายในองค์การ มีการหวงวิชากัน
23. ผู้ทํางานต้ องกลํ ้ากลืนความไม่สมหวังเอาไว้ ไม่ร้ ู สกึ ว่าตนเองจะต้ องรับผิดชอบใน
ความอยูร่ อดขององค์การ
นอกจากการเสนอแนวคิดของคุณลักษณะองค์การสุขภาพดีแล้ ว ยังมีการเสนอแนวคิด
เพื่อบอกคุณลักษณะที่บ่งชี ้ว่าองค์การกํ าลังเผชิญกับปั ญหาสุขภาพ ยกตัวอย่างคุณลักษณะ
องค์การที่สขุ ภาพไม่แข็งแรง (unhealthy organization) โดย แรนเดล (Randell) ซึง่ กล่าวว่า
องค์การที่มีสขุ ภาพไม่แข็งแรงมักจะมีลกั ษณะดังต่อไปนี289
้
1. บุคลากรไม่ท่มุ เท ไม่อยากมีสว่ นร่ วมกับองค์การอย่างจริ งจัง ยกเว้ น กลุม่ ผู้บริ หาร
ระดับสูง (top management) เท่านัน้
2. เมื่อบุคลากรในองค์การพบสิ่งผิดปกติ บุคลากรเหล่านันจะอยู
้
่นิ่ง ไม่มีการอาสาที่จะ
จัดการกับปั ญหา มีการซ่อนเร้ นปั ญหาเมื่อมีการทําผิดเกิดขึ ้น นอกจากนี ้บุคลากรจะพูดถึงเฉพาะ
ปั ญหาขององค์การและความยุง่ ยากขององค์การเวลาที่อยูบ่ ้ าน หรื อแม้ แต่ในสํานักงานเอง
3. ผู้บริ หารระดับสูงมักที่จะควบคุมการตัดสินใจให้ มากที่สดุ เท่าที่จะทําได้ ซึง่ จะทําให้
เกิดปรากฏการณ์แบบคอขอดขวด (bottle-neck) และบุคลากรมักจะบ่นถึงการตัดสินใจนัน้ ๆ ของ
ผู้บริหารเสมอ
4. ผู้บริ หารจะรู้สกึ โดดเดี่ยวเมื่อต้ องการผลักดันให้ งานนันสํ
้ าเร็ จ เพราะไม่มีใครให้ ความ
ร่วมมืออย่างจริ งจัง
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5. ไม่มีความเคารพในการตัดสินใจของบุคลากรระดับล่างขององค์การนอกเหนือการ
ตัดสินใจที่อยูใ่ นขอบเขตงานของบุคลากรเหล่านัน้
6. บุคลากรในองค์การมักอิจฉาริ ษยา ไม่ช่วยเหลือกัน
7. ผู้บริ หารสูงสุด (CEO) มักแสดงบทบาทและประพฤติตนเป็ นผู้นําสูงสุด โดยมักจะ
สัง่ งานตามที่ตนเห็นชอบโดยไม่สนใจสิง่ ที่กระทบต่อบุคลากรที่เหลือขององค์การเลย
ขณะเดียวกัน ไลเด็นและคลิงแอล (Lyden and Klingele) ได้ กล่าวถึงคุณลักษณะของ
องค์การที่มีสขุ ภาพไม่แข็งแรงเช่นกัน โดย ไลเด็นและคลิงแอล (Lyden and Klingele) ให้ สงั เกต
จากอาการหลายอาการที่บ่งบอกว่าองค์การกําลังอยู่ในสภาวะที่สขุ ภาพเริ่ มยํ่าแย่ ซึ่งอาการ
เหล่านัน้ ได้ แก่ 290
1. การลดลงของผลกําไร
2. การลดลงของผลิตภาพ
3. การเพิ่มขึ ้นของการขาดงาน
4. มีปัจจัยขัดขวางในการสื่อสาร
5. การตัดสินใจทังหมดอยู
้
ท่ ี่ผ้ บู ริ หารระดับสูง
6. ขาดการผูกพันกับการทํางานขององค์การ
7. มีระดับแรงจูงใจ และขวัญกําลังใจที่ตกตํ่าลง
8. บุคลากรไม่สนใจชื่อเสียงขององค์การ
9. มีพฤติกรรมที่ผิดจริ ยธรรมมากขึ ้น
10. ไม่มีการตังเป
้ ้ าหมาย
11. ไม่มีการดูแล และการสอนงาน
12. ขาดโปรแกรมการอบรม และพัฒนาบุคลากร
13. ขาดความเชื่อมัน่ ระหว่างบุคลากร เป็ นต้ น
จากคุณลักษณะดังกล่าวที่ได้ บง่ ชี ้คุณลักษณะขององค์การที่มีสขุ ภาพไม่แข็งแรง จะเห็น
ว่าสิ่งที่ แรนเดล (Randell) ระบุนนจะเกี
ั้
่ยวข้ องกับปฏิสมั พันธ์ ของบุคลากรในองค์การที่ไม่สมดุล
โดยเฉพาะปฏิสมั พันธ์ ระหว่างหัวหน้ าและลูกน้ อง ซึง่ หัวหน้ าไม่มีการสร้ างความมีสว่ นร่วม ไม่มี
ความไว้ วางใจ และไม่ให้ อํานาจในการตัดสินใจแก่ลกู น้ อง ดังนันจึ
้ งก่อให้ เกิดผลต่าง ๆ ตามมาดัง
คุณลักษณะที่ แรนเดล (Randell) ระบุ ซึง่ ประเด็นเรื่ องที่ผ้ บู ริ หารกุมการตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียวก็
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ตรงกับสิ่งที่ ไลเด็นและคลิงแอล (Lyden and Klingele) ได้ กล่าวถึงเช่นกัน แสดงว่าสิ่งสําคัญที่มี
ผลต่อสุขภาพขององค์การนัน้ คือ การสร้ างสมดุลของปฏิสมั พันธ์ ของคนในองค์การ ไม่ว่าจะเป็ น
การสร้ างการมีส่วนร่ วมในการทํางาน การให้ ความไว้ วางใจ การให้ อํานาจในการตัดสินใจใน
ขอบเขตที่เหมาะสม เป็ นต้ น
สําหรับประเด็นอื่น ๆ ที่ ไลเด็นและคลิงแอล (Lyden and Klingele) ได้ กล่าวถึง เช่น
การเพิ่มขึ ้นของการขาดงาน การมีปัจจัยขัดขวางในการสื่อสาร การขาดการผูกพันกับการทํางาน
ขององค์การ บุคลากรมีระดับแรงจูงใจและขวัญกําลังใจที่ตกตํ่าลง บุคลากรมีพฤติกรรมที่ผิด
จริ ยธรรมมากขึ ้น บุคลากรไม่สนใจชื่อเสียงขององค์การ ขาดการตังเป
้ ้ าหมาย และการขาดความ
เชื่ อมั่นระหว่างบุคลากร ล้ วนเป็ นผลมาจากการมีปฏิสัมพันธ์ ที่ไม่สมดุลของผู้บริ หารและ
ผู้ใต้ บงั คับบัญชาเช่นกัน ซึง่ สิ่งต่างๆ เหล่านี ้เองจะส่งผลให้ เกิดการลดลงของกําไร และการลดลง
ของผลิตภาพขององค์การตามมา และคุณลักษณะอีกสองประการที่ ไลเด็นและคลิงแอล (Lyden
and Klingele) กล่าวถึง คือ การขาดการดูแล การสอนงาน และการขาดโปรแกรมการอบรมพัฒนา
บุคลากรเป็ นเหตุผลทางอ้ อมที่ก่อให้ เกิดการลดลงของกําไร และการลดลงของผลิตภาพของ
องค์การได้ เช่นกัน
เพื่อให้ เกิดสุขภาพที่แข็งแรงแก่องค์การ จึงได้ มีการเสนอ กรอบแนวคิด และรู ปแบบต่าง ๆ
เพื่อใช้ เป็ นหลักในการตรวจ และวินิจฉัยว่าองค์การมีสขุ ภาพที่ดี แข็งแรงแล้ วหรื อไม่ ซึง่ ได้ มีนกั วิจยั
ที่ปรึกษา และผู้ชํานาญการหลายท่านที่นําเสนอรู ปแบบ และกรอบแนวคิดในการประเมินสุขภาพ
องค์การ เพื่อเป็ นการตรวจสอบสุขภาพก่อนที่องค์การจะป่ วยหนัก
นอกจากนี ้ไบลและแมดาวส์ (Blair and Meadows) ได้ กล่าวไว้ ว่าการที่จะมีการ
เปลี่ยนแปลงองค์การนันสิ
้ ่งที่ต้องศึกษา คือ เรื่ องของสุขภาพองค์การ องค์การที่ควรมีการ
เปลี่ยนแปลงคือองค์การที่มีสขุ ภาพไม่สมบูรณ์ ซึง่ ลักษณะขององค์การที่มีสขุ ภาพไม่สมบูรณ์นนั ้
ประเมินได้ จาก 291
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1. โครงสร้ างองค์การ
1.1 โครงสร้ างด้ านอํานาจมีผลมากกว่าคําสัง่ ในการอนุมตั ิ
1.2 ผู้บริ หารผลักดันอํานาจลงสูเ่ บื ้องล่างแต่การถ่ายโอนอํานาจและกระจายอํานาจ
ไม่ตรงความเป็ นจริ ง
1.3 การดําเนินงานมีหลายขันตอน
้
ก่อให้ เกิดความผิดพลาด
1.4 วัตถุประสงค์ขององค์การไม่ชดั เจน
1.5 บทบาทและความรับผิดชอบไม่ชดั เจนและมีความคาบเกี่ยวกัน
1.6 บุคลากรในองค์การกึ่งหนึง่ ไม่มีความคิดสร้ างสรรค์ในงานที่รับผิดชอบ
1.7 การปฏิบตั งิ านทังภายในและนอกองค์
้
การมีความขัดแย้ งเพิ่มขึ ้น
2. การออกแบบและกระบวนการทํางาน
2.1 บุคลากรในองค์การถูกครอบงําจากองค์การในการดําเนินงาน กฎระเบียบและ
ธรรมเนียมประเพณีเก่า
2.2 งานเอกสารมีมาก
2.3 มีการพบปะกันตลอดไม่มีที่สิ ้นสุด แต่ขาดการติดตามงาน
3. ทรรศนะคติของผู้บริ หาร
3.1 ผู้บริหารไม่มีการพัฒนาบุคลากรเนื่องจากกลัวว่าบุคลากรมีความคิดมากกว่าตน
3.2 ผู้บริ หารระดับสูงอยูใ่ นตําแหน่งนาน
3.3 ข้ อเสนอแนะในการทํางานจะต้ องรอการตัดสินใจว่าถูกต้ องจากผู้บริหาร
3.4 ความคิดใหม่ๆหรื อพรสวรรค์จะหยุดลงจากกระบวนการบริหาร
4. แรงจูงใจและการรวมพลังของบุคลากร
4.1 การเข้ าสูต่ ําแหน่งขึ ้นอยูก่ บั สถานการณ์และไม่มีกระบวนการ
4.2 บุคลากรรู้สกึ ว่าตนเองไม่มีคณ
ุ ค่า
4.3 แรงงานในการทํางานยังคงที่แม้ จะมีบคุ ลากรบางส่วนออกไป
4.4 มีขา่ วลือมากมายในองค์การ
4.5 การลาออกของผู้บริหารทําให้ บคุ ลากรดีใจ
4.6 การมีบคุ ลากรใหม่อยูใ่ นจินตนาการ
5. กลยุทธ์การตอบแทนในการปฏิบตั งิ าน
5.1 วัตถุประสงค์องค์การไม่มีการอธิบายเมื่อองค์การดําเนินงานไม่บรรลุผล
5.2 ระบบการประเมินไม่มีผลต่อการดําเนินงาน
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5.3 ผู้ใต้ บงั คับบัญชาไม่มีข้อมูลสะท้ อนกลับหรื อตอบกลับเพียงเล็กน้ อยในการ
ดําเนินงานขององค์การ
5.4 การทดแทนไม่สง่ ผลกลับในการปฏิบตั งิ านจริง
5.5 ระบบการส่งเสริมไม่ได้ ตอบแทนบุคคลที่เหมาะสม
ดัง นัน้ สรุ ปได้ ว่า แนวคิดและทฤษฎี เกี่ ย วกับสุขภาพองค์ ก ารได้ มี มานานทํ า ให้ มี ก าร
พัฒนาและนําไปปรับใช้ ให้ เข้ ากับองค์การของตน ผู้วิจยั จึงสนใจศึกษาแนวคิดทฤษฏีเพื่อนํามาใช้
ในการศึก ษา
โดยการสร้ างเครื่ องมื อวัดสุขภาพองค์ การให้ เ ข้ ากับบริ บทขององค์ การของ
สถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
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ภาพดี

ในการประเมินว่าองค์การเหล่านันมี
้ สขุ ภาพดีจะต้ องมีเกณฑ์เพื่อเป็ นกรอบในการคิดค้ น
มีเกณฑ์สขุ ภาพที่ดีและแข็งแรงหรื อไม่ ดังนันจึ
้ งได้ มีการเสนอกรอบแนวคิดและรู ปแบบในการ
ตรวจสอบสุขภาพองค์การหลายรู ปแบบ โดยแต่ละแบบจะมององค์การออกเป็ นมิติต่าง ๆ เพื่อ
กําหนดคุณลักษณะที่บ่งบอกถึงสภาวะที่ก่อให้ เกิดองค์การสุขภาพดี โดยมีแนวคิดที่กําหนด
ออกมาเป็ นรูปแบบหลาย ๆ รูปแบบซึง่ รายละเอียดของแต่ละรูปแบบมีดงั ต่อไปนี ้
1. รู ปแบบแสดงปั จจัยและแนวคิดที่ก่อให้ เกิดการทํางานแบบสุขภาพดีเพื่อให้ เกิดผล
การปฏิบตั ิงานที่มีประสิทธิภาพสูง (The Factors and Ideas Contributing to the Healthy
Working Approach to High Performance) ของฟลานแกนและพอล อองรี (Flanagan and
Henry)
2. รูปแบบมิติด้านต่าง ๆ ของสุขภาพองค์การ ของมาร์ เซล บริ สสันและคณะ (Marcel
Brisson and other)
3. รู ปแบบที่ใช้ ศึกษาตัวแปรและความสัมพันธ์ ของสุขภาพองค์การ โดยใช้ กรอบ
ความคิดจากบทบาทความมีสติร้ ู ผิดชอบต่องาน (Conscientiousness) ของ มิลเลอร์ และคณะ
(Miller and other)
4. รู ปแบบแบบช่วยการเรี ยนรู้ เรื่ องสุขภาพองค์การ (A heuristic Model of
Organizational Health) ของฮาร์ ดและคอททัน (Hart and Cotton)
5. โครงสร้ างของการมีสขุ ภาพที่ดีของอาชีพ (The structure of occupational
wellbeing) ของฮาร์ ดและคูเปอร์ (Hart and Cooper)
6. รูปแบบการวิจยั สุขภาพองค์การ(Organizational Health Research Model) ของ
ฮาร์ ดและคูเปอร์ (Hart and Cooper)
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7. รูปแบบแสดงมิติและความสัมพันธ์ที่ก่อให้ เกิดองค์การสุขภาพดี ของเลิฟและนัดคาร์ นี
(Lövey and Nadkarni)
8. รูปแบบขององค์การสุขภาพดี โดยให้ ความสําคัญที่บคุ ลากร (People Model) ของ
ไอริส เวลเนส (Iris Wellness)
9. รูปแบบของการสร้ างสถานที่ทํางานให้ มีสขุ ภาพดีโดย National Quality Institute:
NQI ประเทศแคนาดา
รู ป แบบแสดงปั จ จั ย และแนวคิดที่ก่อให้ เ กิดการทํา งานให้ มีสุ ข ภาพดีเ พื่อให้
เกิดผลการปฏิบัตงิ านที่มีประสิทธิภาพสูง (The Factors and Ideas Contributing to the
Healthy Working Approach to High Performance) ของฟลานแกนและพอล อองรี (Hugh D.
Flanagan and Paul Henry)
ฟลานแกนและอองรี (Flanagan and Henry) เป็ นสองนักวิจยั จากประเทศอังกฤษ ได้
ศึกษาความสัมพันธ์ของปั จจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อ “การทํางานแบบสุขภาพดี (healthy working)”
โดยกล่าวว่านอกจากจะให้ ความสําคัญกับสุขภาพของบุคลากรในองค์การแล้ ว สิ่งที่ต้องให้
ความสําคัญเพิ่มเติม คือ การสร้ างบรรยากาศการทํางานที่ดี มีการออกแบบงานที่ดีพร้ อมกับการ
ฝึ กอบรมบุคลากร มีเครื่ องมือและอุปกรณ์ที่เอื ้อและสนับสนุนให้ บคุ ลากรในองค์การเกิดสิ่งต่าง ๆ
ดังต่อไปนี 292
้
1. การสร้ างผลิตภาพแก่องค์การให้ มากที่สดุ
2. การประสบความสําเร็จตามมาตรฐานที่ตงไว้
ั ้ อย่างมีคณ
ุ ภาพและประสบความสําเร็ จ
ตามผลการปฏิบตั งิ านที่ตงไว้
ั้
3. การคงไว้ ซงึ่ สุขภาพร่างกายที่ดีของบุคลากร โดยการฟื น้ ฟูสขุ ภาพร่ างกายและความ
แข็งแรง เพื่อหลีกเลี่ยงความเจ็บป่ วยที่จะเกิดขึ ้น
4. การร่ วมมือการทํางานเป็ นอย่างดีกบั เพื่อนร่ วมงาน และมีโอกาสในการประยุกต์ใช้
ทักษะ และการพัฒนาที่เพิ่มขึ ้น
5. การให้ การยกย่องแก่บคุ ลากรที่สร้ างผลงานที่ดีในองค์การ
ซึง่ ในการสร้ าง “การทํางานแบบสุขภาพดี (healthy working)“ มีปัจจัยหลายอย่างมา
เกี่ยวข้ องดังต่อไปนี ้
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1. ปั จจัยด้ านสิง่ แวดล้ อมทางกายภาพ (physical environment) เช่น เครื่ องมือ อุปกรณ์
การทํางานที่ถกู หลักทางกายภาพที่ดี ความปลอดภัยในการทํางาน และการไหลของงาน
2. สุขภาพส่วนบุคคล (individual health) เช่น สุขภาพด้ านจิตใจ ด้ านกาย ด้ านอารมณ์
และด้ านเป้าหมายของชีวิต
3. ระบบการบริ หารจัดการผลการปฏิบตั ิงาน (performance management systems)
ซึง่ แบ่งออกเป็ นวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ด้านบุคคล ทีม หน่วยทางธุรกิจ และองค์การ
4. องค์การแห่งการเรี ยนรู้ (learning organization) เน้ นการสร้ างความตระหนักต่อ
สิง่ แวดล้ อมรอบตัวที่เปลี่ยนแปลง การสนับสนุนการกล้ าเสี่ยง และเพิ่มอัตราการเรี ยนรู้
5. การวางแผนและวางกลยุทธ์ ของธุรกิจ (Business Strategy and Planning) ซึง่
ประกอบด้ วย การมีวิสยั ทัศน์เพื่อให้ ทราบทิศทางที่ต้องการไป การดูแลต้ นทุนและรายได้ การ
แข่งขันด้ านผลิตภัณฑ์และบริ การ การเพิ่มคุณภาพและการพัฒนาธุรกิจ การเติบโตและแทรกซึม
ด้ านการตลาด
6. การวางแผนกลยุทธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์ (human resource strategy) เช่น การ
ยืดหยุ่นของบุคลากร การออกแบบงาน การออกแบบหน้ าที่ การสื่อสาร การพัฒนาทักษะระยะสัน้
และทักษะระยะยาว การมีคา่ นิยมและปรัชญาองค์การ การให้ รางวัล การส่งเสริมซึง่ กันและกันของ
เป้าหมายส่วนตัวและงานสุดท้ ายคือการฝึ กอบรม พัฒนาบุคลากร
ซึง่ ปั จจัยที่กล่าวมาทังหมดจะพุ
้
ง่ เป้าไปยังเป้าหมายหลัก คือ การมีผลการปฏิบตั ิงานที่มี
ประสิทธิภาพสูง (high performance) ซึง่ ปั จจัยที่กล่าวมาทังหมดจะมี
้
ผลต่อการเพิ่มการคงอยูข่ อง
บุคลากร การลดการขาดงาน การมีผลปฏิบตั ิงานที่ดีขึ ้น และบุคลากรในองค์การมีความมุ่งมัน่ ใน
การทํางานกับองค์การ โดยมีความสัมพันธ์ และการเชื่อมโยงของแต่ละปั จจัย แผนภูมิที่ 2
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การยืดหยุน่ ของบุคลากร

หลักกายภาพ
เครื่ องมือ อุปกรณ์

จิตใจ

การออกแบบงาน

ปลอดภัย
การไหลของงาน

สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ

กายภาพ
สุ ขภาพส่ วนบุคคล
อารมณ์

การทํางานแบบสุ ขภาพดี
ความทรงจําที่ดี

เป้ าหมายชีวติ
ส่ วนบุคคล
ทีม
หน่วยธุรกิจ
องค์การ

สร้างความตระหนัก
ต่อสิ่ งแวดล้อม

เป้ าหมายและ
ผลลัพธ์

การวางแผนด้าน
ทรัพยากรมนุษย์

การดูแลรักษา
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การพัฒนาทักษะ
ระยะสั้น
การพัฒนาทักษะ
ระยะยาว
ค่านิยมและปรัชญา
ขององค์การ
การให้รางวัล

หลัก

การส่ งเสริ มซึ่งกันและกัน
และเป้ าหมายส่ วนบุคคล

“มีผลการปฏิบัตงิ านสู ง”

ผลการปฏิบตั ิ

การออกหน้าที่

ความร่ วมมือ

ระบบการบริ หารจัดการ

การฝึ กอบรมและ
พัฒนาบุคลากร

เป้ าหมายและ
ผลลัพธ์
องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้

วิสยั ทัศน์/ทิศทาง
รายจ่าย/รายได้
การแข่งขัน
และบริ การ

เพิ่มอัตราการ
เรี ยนรู ้

การวางแผนและ
วางกลยุทธ์
การสนับสนุนกล้าเสี่ ยง
i k l ki

การเพิ่มคุณภาพและ
พัฒนาผลผลิต
การเติบโตและแทรก
ซึ มด้านการตลาด

แผนภูมิที่ 2 แสดงปั จจัยที่แนวคิดที่ก่อให้ เกิดการทํางานให้ มีสขุ ภาพดีเพื่อให้ เกิดผลการปฏิบตั งิ าน
ที่มีประสิทธิภาพสูง
ฟลานแกนและอองรี (Flanagan and Henry) ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า องค์การที่มีผลการ
ปฏิบตั ิงานและความเชื่อที่ผิด (unhealthful organizational practices and beliefs) จะเผชิญกับ
3 เรื่ องหลักสําคัญของโรคที่ก่อตัวขึ ้น (key burdens of disease) ได้ แก่
1. ความหายนะ (mortality) ขององค์การที่เกิดจากการลาออกของบุคลากรในองค์การที่
ทําร้ ายระบบงานและผลการปฏิบตั งิ านในองค์การ
2. ความไม่ตงใจหรื
ั้
อทุ่มเท (morbidity) ของบุคลากรในองค์การ เป็ นอาการที่เกิดจาก
การที่บุคลากรที่เหลือในองค์การไม่มีความตังใจ
้
หรื อไม่มีความสามารถในการสร้ างผลการ
ปฏิบตั งิ านให้ ประสบความสําเร็ จตามที่องค์การต้ องการ
3. ค่าใช้ จ่าย (cost) ปั ญหาที่คา่ ใช้ จ่ายสูงขึ ้นจากการการหาบุคลากรมาทดแทนหรื อต้ อง
ใช้ ไปกับการแก้ ไขปั ญหาที่บคุ ลากรกระทําไว้ ในกลุม่ ข้ อ 1 และข้ อ 2 ตามลําดับ
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รูปแบบมิตดิ ้ านต่ าง ๆ ของสุขภาพองค์ การของมาร์ เซล บริสสันและคณะ (Marcel
Brisson et al.)
จากการศึกษาของบริ สสันและคณะ (Marcel Brisson et al.) จากสถาบัน The Public
Service Commission of Canada ซึง่ ทําการศึกษาโดยการสัมภาษณ์ผ้ บู ริ หารระดับกลาง และผู้
ชํานาญเฉพาะทางด้ านทรัพยากรบุคคล ทังหมด
้
65 บุคลากรจาก 20 ส่วนงาน เพื่อศึกษา
ส่วนประกอบของการมีสขุ ภาพดีหรื อความเป็ นอยู่ที่ดีของบุคลากรในองค์การ พบว่า สามารถสรุป
ออกมาเป็ นส่วนประกอบต่าง ๆ ของสุขภาพองค์การ ดังแผนภูมิที่ 3
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ภาวะ
ผู้นํา

วิสัย
ทัศน์

ความผูกพันธ์ ต่อ
องค์ การ

การปรั บตัว
รู ปมิตติ ่ างๆ ของ
สุขภาพองค์ การ
การทํางาน
เป็ นทีม

ยกย่ อง
ชมเชย
ความสามารถ
และสมรรถนะ

การสื่อสาร

แผนภูมิที่ 3 แสดงมิตดิ ้ านต่าง ๆ ของสุขภาพองค์การ
จากรู ป แบบข้ า งต้ น สุข ภาพที่ ดี อ งค์ ก ารประกอบไปด้ ว ยปั จ จัย หลายมิ ติ
ซึ่ง
ประกอบด้ วย 293
1. มิตดิ ้ านภาวะผู้นํา (leadership) เป็ นมิตทิ ี่ผ้ เู ข้ าร่วมงานวิจยั กล่าวถึงมากที่สดุ เชื่อว่า
ภาวะผู้นําที่มีประสิทธิภาพ คือ ปั จจัยหลักที่ทําให้ เกิดสุขภาพที่ดีแก่องค์การใด ไม่ว่าจะเป็ น
293

M. Brisson and et al., Elements of Organizational Health [Online],
accessed 12 January 2010. Available from http://www.psc-cfp.gc.ca/auditverif/reports/1997/ orghealthe.htm
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องค์การใด ๆ ก็ตาม การปรับเปลี่ยนโครงสร้ างขององค์การมีผลต่อบุคลากรที่ทํางานในองค์การ
และนี่เองที่ภาวะผู้นําสามารถตรวจวัดได้ โดยดูได้ จากความสามารถของผู้นําในการสร้ างความ
มัน่ คงต่อการผูกพันและแรงจูงใจของบุคลากร และการพัฒนาทักษะของบุคลากร ผู้นําที่มี
ประสิทธิภาพต้ องมีการคิดอย่างมีกลยุทธ์ และสื่อสารค่านิยมขององค์การได้ อย่างน่าเชื่อถือ ผู้นํา
เหล่านี ้ต้ องสร้ างบรรยากาศในการเคารพและไว้ วางใจซึ่งกันและกัน และกระตุ้นให้ บุคลากรมี
ความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ ที่กล่าวมาทังหมด
้
คือคุณลักษณะของผู้นําที่มีประสิทธิภาพในองค์การ
สุขภาพดี
2. มิติด้านวิสยั ทัศน์ (vision) ผู้นําระดับสูงจะต้ องมีการมองหาวิสยั ทัศน์เพื่อช่วยให้
มองเห็นองค์การในอนาคตว่าจะอยู่ที่ตําแหน่งใด วิสยั ทัศน์จะต้ องไม่ซบั ซ้ อนและสอดคล้ องกับ
ความเป็ นจริ ง ณ ที่ที่องค์การอยู่ โดยคํานึงถึงสิง่ แวดล้ อมทางสังคม ความต้ องการของลูกค้ า และผู้
ที่มีสว่ นได้ สว่ นเสียทางธุรกิจ นอกจากนี ้ยังต้ องอยู่บนค่านิยมพื ้นฐานขององค์การ เมื่อไม่นานนี ้มี
การศึ ก ษาพบว่ า องค์ ก ารที่ ป ระสบความสํ า เร็ จ ส่ ว นใหญ่ จ ะผู ก พั น กั บ วัฒ นธรรมองค์ ก าร
(Corporate Culture) เสมอในการปฏิบตั งิ านใด ๆ
3. มิติด้านความผูกพันของบุคลากรต่อองค์การ (employee commitment) เป็ นสิ่งที่
องค์การต้ องทําให้ เกิดขึ ้นกับบุคลากรในองค์การ เนื่องจากความรู้ สึกของความเป็ นเจ้ าของและ
ความภูมิใจในงานที่ทําในองค์การจะส่งผลให้ เกิดการเข้ าใจพันธกิจ และเป้าหมายขององค์การ
นอกจากนี ้เมื่อมีความรู้ สกึ การเป็ นเจ้ าของเกิดขึ ้น จะมีผลทําให้ บคุ ลากรในองค์การในทุกระดับมี
ความผูกพัน ความเข้ าใจ ไว้ วางใจ และเคารพซึง่ กันและกัน เกิดการทําให้ เกิดการทํางานเป็ นทีม
ซึง่ ผลักดันให้ องค์การนันประสบความสํ
้
าเร็จ
4. มิติด้านความไว้ วางใจ (trust) องค์กรใดที่มีความให้ ความไว้ วางใจแก่บคุ ลากรใน
ระดับสูงจะมีสว่ นช่วยในการเพิ่มขวัญกําลังใจของบุคลากร ก่อให้ เกิดการสร้ างนวัตกรรม การกล้ า
ที่จะเสี่ยงและช่วยให้ องค์การเองมีการบริ หารจัดการความเปลี่ยนแปลงได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ความไว้ วางใจนันถู
้ กสร้ างจากวัฒนธรรมองค์การ และทําให้ เกิดความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล โดย
อยูบ่ นพื ้นฐานของความซื่อสัตย์ ก่อให้ เกิดความสามารถที่เป็ นมืออาชีพ ความไม่คดโกง และการมี
ความใส่ใจต่อผู้อื่น จากการสัมภาษณ์พบว่ามีความท้ าทายหลายอย่างในการสร้ างความไว้ วางใจ
ให้ เกิดในองค์การ ทังผู
้ ้ บริ หารและผู้ใต้ บงั คับบัญชาต้ องแสดงให้ เห็นความไว้ วางใจซึง่ กันและกัน
แต่ก็พบว่าความไว้ วางใจที่ช่วยกันสร้ างนันอยู
้ ไ่ ด้ ไม่นาน
5. มิติด้านการให้ ความเคารพ (respect) การเคารพซึง่ กันและกันในองค์การช่วยในการ
สร้ างความไว้ วางใจได้ ความเคารพอย่างจริ งใจจะช่วยให้ ผ้ บู ริ หารและผู้ใต้ บงั คับบัญชาเคารพใน
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วิสยั ทัศน์ซึ่งกันและกัน ถึงแม้ ว่าบุคลากรสองกลุ่มนี ้จะไม่ลงรอยกัน ความเคารพซึง่ กันและกัน
บางครัง้ ไม่ได้ สมั พันธ์ กบั โครงสร้ างอย่างเป็ นทางการขององค์การ การเคารพ คือ การสะท้ อน
ทัศนคติและการเลือกคําพูด ความเคารพยังสัมพันธ์กบั งานทุกอย่างที่เป็ นงานที่ทําทุก ๆ วัน
6. มิติด้านการให้ รางวัลและการให้ การยกย่องชื่นชม (rewards and recognition)
บุคลากรในองค์การทุกระดับมักชอบที่จะได้ รับการสรรเสริ ญ คําขอบคุณ และความชื่นชมทังแบบ
้
เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ ซึง่ สิ่งเหล่านี ้เองทําให้ บคุ ลากรที่ได้ รับรู้ สกึ ว่าตนมีคณ
ุ ค่า และจะ
ส่งผลให้ องค์การมีสขุ ภาพที่ดีขึ ้น องค์การต้ องพยายามหานวัตกรรมสําหรับวิธีในการให้ รางวัล เพื่อ
สร้ างแรงจูงใจให้ เกิดกับบุคลากรในองค์การ
7. มิติด้านการสื่อสาร (communication) ถ้ าไม่มีการสื่อสาร องค์การจะไม่สามารถที่จะ
อยู่ได้ การสื่อสารที่ดีต้องชัดเจน ตรงเวลา และสมบูรณ์ แน่นอนการสื่อสารต้ องปรากฏอยู่ในทุก
ระดับของบุคลากรในองค์การ และต้ องมีการแบ่งปั นข้ อมูลจากบนลงล่าง เป็ นต้ น ถ้ าเกิดการ
สื่อสารที่ผิดพลาด บุคลากรที่ทําให้ เกิดข้ อผิดพลาดต้ องกล้ ายอมรับผิดชอบต่อการสื่อสารที่
ผิดพลาดไป ถ้ ามีการยอมรับผิดลักษณะดังนี ้ อาจจะบอกได้ ว่าองค์การนันมี
้ แนวโน้ มว่าจะเป็ น
องค์การสุขภาพที่ดี นอกจากนี ้บุคลากรในองค์การต้ องรู้สกึ ปลอดโปร่ง และสบายใจที่จะปรึกษาใน
ข้ อผิดพลาดต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้น
8. มิติด้านการพัฒนาความสามารถและทักษะ(competence and skills development)
เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันขององค์การ การให้ ความสําคัญกับการพัฒนาความสามารถ
และทักษะเป็ นสิ่งที่องค์การที่ต้องการมีสขุ ภาพองค์การที่ดีต้องดําเนินการต่อไป เพื่อให้ องค์การ
เข้ มแข็ง ผู้บริ หารและองค์การต้ องมีการพัฒนาความสามารถและทักษะของบุคลากรรุ่ นใหม่
เพื่อให้ มีป้องกันการไม่ให้ งานที่บุคลากรคนใดคนหนึ่งมากเกินไป และป้องกันการขาดช่วงของ
แรงงาน หรื อทักษะที่องค์การต้ องการ
9. มิติด้านการทํางานเป็ นทีม (teamwork) การทํางานเป็ นทีมก่อให้ เกิดความสําเร็ จของ
องค์การ และทําให้ บคุ ลากรในองค์การรู้ สึกว่าสิ่งที่เค้ าเหล่านันได้
้ มีส่วนร่ วมในการลงมือทําและ
ตัดสินใจมีประโยชน์ตอ่ ความสําเร็ จที่เกิดขึ ้นกับองค์การ
10. มิติด้านความสามารถในการปรับตัว (ability to adapt) องค์การต้ องมีการทบทวน
และเตรี ยมพร้ อมเสมอสําหรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ การบริ หารจัดการองค์การให้ มีสุขภาพดี
องค์การที่มีสขุ ภาพดีต้องให้ อิสระแก่บุคลากรในองค์การในการทํางาน การตัดสินใจ และการ
ปรับปรุงงาน ซึง่ เป็ นงานที่มีผลสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน
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รูปแบบที่ใช้ ศึกษาตัวแปรและความสัมพันธ์ ของสุขภาพองค์ การ โดยใช้ กรอบ
ความคิดจากบทบาทความมีสติร้ ูผิดชอบต่ องาน (Conscientiousness) ของ มิลเลอร์ และ
คณะ (Miller and other)
มิลเลอร์ และคณะ (Miller and other) จากรัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย ได้
ทําการศึกษาวิจยั เรื่ องของสุขภาพองค์การและบุคลิกภาพ โดยใช้ กรอบความคิดจากบทบาทความ
มีสติร้ ู ผิดชอบต่องาน (conscientiousness) ของบุคลากรที่ส่งมอบให้ แก่องค์การ โดยศึกษาจาก
ปั จจัยต่างๆ คือ ความเครี ยดในงาน (occupational stress) ผลการปฏิบตั ิงาน (work performance)
และบรรยากาศในการทํางาน (work climate) สามารถพัฒนากรอบแนวคิดในการศึกษาได้ จาก 294
1. สิง่ แวดล้ อมในการทํางาน (organizational climate) ประเมินจากความรับรู้ ของภาระ
งาน (Workload) และความชัดเจนของบทบาทงาน (role clarity)
2. ความเป็ นอยู่ของบุคลากร (well-being) ในองค์การประเมินจากความเครี ยด
(Psychological distress) และความพึงพอใจในงาน (job satisfaction)
3. พฤติกรรมที่สําคัญต่อความสําเร็ จขององค์การถูกประเมินจากผลการปฏิบตั ิงานตาม
บริบทขององค์การ (contextual performance)
โดยได้ สรุปกรอบแนวคิดการศึกษาเป็ นรูปแบบ แผนภูมิที่ 4
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Renee.L. Miller, “Personality and organizational health: the role of
conscientiousness,” Work and Stress 13, 1 (March 1999) : 7-19.
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สิ่งแวดล้ อม
ในการทํางาน

พฤติกรรมที่ส่งผลต่ อ
ความสําเร็ จ

ความเป็ นอยู่ของ
บุคลากร

ความมีสติร้ ูผิดชอบต่อ
A

C

B

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ประเมินความเครี ยด

ภาระงาน

ความพึงพอใจในงาน
ความชัดเจนของบทบาท
ประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานตามบริบท
สิง่ ควบคุมการประเมิน

แผนภูมิที่ 4 แสดงรู ปแบบที่ใช้ ศกึ ษาตัวแปรและความสัมพันธ์ของสุขภาพองค์การโดยใช้ กรอบ
ความคิดจากบทบาทความมีสติร้ ูผิดชอบต่องาน
ความมีสติร้ ูผิดชอบต่องาน (conscientiousness) นี ้ ทําการศึกษาวิจยั โดยการใช้ การ
รายงานด้ วยตนเอง (self-report) จากกลุม่ ตัวอย่างซึง่ เป็ นลูกจ้ างชาวออสเตรเลีย 104 คน
จากผลการวิจยั พบว่าความมีสติร้ ูผิดชอบต่องาน (conscientiousness) ส่งผลโดยตรงต่อ
ผลการปฏิบตั ิงานตามบริ บทขององค์การ (contextual performance) แต่ไม่มีอิทธิพลต่อความเป็ นอยู่
ที่ดีของบุคลากร (well-being) หรื อการรับรู้ของสิ่งแวดล้ อมในการทํางาน (work climate) นอกจากนี ้
ความมีสติร้ ู ผิดชอบต่องาน (conscientiousness) ยังมีผลในการลดผลกระทบของความชัดเจนของ
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บทบาทการทํางาน (role clarity) ทังในแง่
้
ของความอดกลันต่
้ ออาชีพการงาน (occupation distress)
และความพึงพอใจของงาน (job satisfaction)
สําหรับข้ อเสนอแนะจากการศึกษานี ้กล่าวว่า โดยทัว่ ไปสุขภาพขององค์การมักถูกตรวจสอบ
้
ด้ วยตัวแปรของบุคคลและสิ่งแวดล้ อมเป็ นหลักความมีสติร้ ู ผิดชอบต่องาน (conscientiousness) นันได้
ถูกนํามาเกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมตามบริ บทขององค์การ (contextual behaviors) ที่สนับสนุนความสําเร็ จ
ทังหมดขององค์
้
การ แต่ไม่ใช้ ดชั นีชี ้วัดโดยตรงของความเป็ นอยู่ที่ดี (well-being) ของบุคลากรใน
องค์การ เช่น ความอดกลันต่
้ ออาชีพการงาน (occupation distress) และความพึงพอใจในงาน (job
satisfaction)
อย่างไรก็ตามความมีสติร้ ู ผิดชอบต่องาน (conscientiousness) ยังมีผลในการลด
ผลกระทบของความชัดเจนของบทบาทการทํางาน (role clarity) ทังในแง่
้
ของความอดกลันต่
้ อ
อาชีพการงาน (occupation distress) และความพึงพอใจในงาน (job satisfaction) ดังนันจะเห็
้
น
ได้ ว่า ความมีสติร้ ู ผิดชอบต่องาน (conscientiousness) เป็ นดัชนีชี ้วัดตัวหนึ่งที่ควรนํามาใช้ ใน
การศึกษาเรื่ องสุขภาพองค์การในการศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพองค์การครัง้ ต่อไป
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รู ปแบบช่ วยการเรี ยนรู้ เรื่ องสุขภาพองค์ การ (A heuristic Model of Organizational
Health) ของฮาร์ ดและคอททัน (Hart and Cotton)
ฮาร์ ดและคอททัน (Peter M. Hart and Peter Cotton) ได้ ทําการทบทวนงานวิจยั เรื่ อง
สุขภาพขององค์การโดยเลือกทบทวนผลงานวิจยั ที่ศกึ ษาเรื่ อง สุขภาพของอาชีพที่ดีและผลการ
ปฏิบตั ิงาน (occupational well being and performance) ในการทบทวนงานวิจยั ครัง้ นี ้ได้ มีการ
กล่าวถึงกรอบแนวคิดของสุขภาพองค์การของฮาร์ ดและคูเปอร์ (Hart and Cooper) ซึง่ ได้ กล่าวไว้
ว่า กรอบการทํางานของสุขภาพองค์การ คือ การศึกษาแง่มมุ ทฤษฎีทางเลือกต่อผู้สร้ างความ
กดดันแบบดังเดิ
้ ม (traditional stressors) และแนวทางของความเครี ยด (strain approach) ซึง่ ใช้
เป็ นแนวทางในการทําวิจยั เรื่ องความเครี ยดในอาชีพ โดยเริ่ มจากการพิจารณาว่าสุขภาพองค์การ
เป็ นระบบที่ มีอยู่ท่ามกลางระบบของตัวแปรหลายตัวที่มีลักษณะการปฏิสมั พันธ์ แบบพลวัฒน์
(dynamic interactions) ตัวอย่างตัวแปรเหล่านัน้ ได้ แก่ ความหลากหลายของบุคลากรและปั จจัย
ต่างๆที่พบในองค์การ ซึง่ มีการเชื่อมโยงระหว่างบุคลากรกับสิ่งแวดล้ อมที่อยู่รอบตัวของบุคลากร
เหล่านันด้
้ วย โดยส่วนประกอบหลักของกรอบแนวคิดดังกล่าวเป็ นแผนภูมิที่ 5

152

นโยบายของรัฐบาล

ลูกค้ า
คุณลักษณะของ
บุคลากรแต่ละคน

ส

คุณลักษณะของ
องค์การ
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ปฏิสมั พันธ์ระหว่างการ
เป็ นอยู่ที่ดีของบุคลากร

การปฏิบตั ิงานของ
องค์การ

ผู้ถือหุ้น

ชุมชน

แผนภูมิที่ 5 แสดงรูปแบบช่วยการเรี ยนรู้เรื่ องสุขภาพองค์การ
รู ป แบบแบบช่ ว ยการเรี ย นรู้ เรื่ อ งสุข ภาพองค์ ก าร
มี ก ารแสดงถึ ง ปฏิ สัม พัน ธ์ ข อง
องค์ประกอบหลักของกรอบแนวคิด คือ ปฏิสมั พันธ์ระหว่างการเป็ นอยู่ที่ดีของบุคลากร (employee
well-being)นัน้ มาจากความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งคุณ ลักษณะของบุค ลากรแต่ละคน
(individual
characteristics) ในองค์การกับคุณลักษณะขององค์การ (organizational characteristics) ซึง่ จะ
ส่งผลต่อการปฏิบตั ิงานขององค์การ (organizational performance) ในที่สดุ
แต่อย่างไรก็ตามการบริ หารจัดการในองค์การนันจะขึ
้
้นกับบริ บทที่แตกต่างกัน ซึง่ ปั จจัย
ต่างๆ ที่มีผลต่อองค์ประกอบหลัก (core elements) นันประกอบไปด้
้
วย นโยบายของรัฐบาล
(government policy) ลูกค้ า (clients/customers) ผู้ถือหุ้น (shareholders) และชุมชน
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(communities) ดังนัน้ การนํ าองค์ประกอบหลักของกรอบแนวคิดนีไ้ ปประยุกต์ใช้ ต้องมีการ
พิจารณา และวิเคราะห์บริ บทรอบข้ างขององค์การด้ วย 295
รู ปแบบของโครงสร้ างของการมีสุขภาพที่ดขี องอาชีพ (The Structure of Occupational
Wellbeing) ของฮาร์ ดและคูเปอร์ (Hart and Cooper)
ฮาร์ ดและคูเปอร์ (Hart and Cooper) ได้ นํางานของ ฮาร์ ดและคอททัน (Hart and
Cotton) ที่ได้ กล่าวถึงว่าการมีสขุ ภาพที่ดีของอาชีพนันประกอบไปด้
้
วย ส่วนประกอบทางอารมณ์
ความรู้สกึ (emotional components) และส่วนประกอบทางการรับรู้ (cognitive components) ซึง่
ส่วนประกอบทางอารมณ์ความรู้ สกึ (emotional components) นันจะแสดงออกมาเป็
้
นผลกระทบ
ทางบวกและลบ ขณะที่สว่ นประกอบทางรับรู้ (cognitive components) นันจะแสดงออกมาในรู
้
ป
ความพึงพอใจของงาน (job satisfaction) และสะท้ อนสิง่ ที่บคุ ลากรตัดสินระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มีต่องาน โดยแสดงความสัมพันธ์ ของโครงสร้ างของการมีสขุ ภาพที่ดีของอาชีพ 296 ดัง
แผนภูมิที่ 6

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ความรู้สกึ ยากลําบาก

ขวัญกําลังใจ

ความพึงพอใจ
ของงาน
ความรู้สกึ ยากลําบาก

ขวัญกําลังใจ

ดังแผนภูมิที่ 6 แสดงโครงสร้ างของการมีสขุ ภาพที่ดีของอาชีพ
295

Peter M. Hart and Peter Cotton., “Occupational Wellbeing and Performance :
A Review of Organizational Health Research,” Australian Psychologist. 38, 2 (July 2003)
: 118 -127.
296
Ibit.
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จากรู ปตามแนวทางการศึกษาของสุขภาพองค์การ โดยอิงตามมิติของการมีสขุ ภาพที่ดีใน
อาชีพ (occupational well-being) ความพึงพอใจในงาน (job satisfaction) จะสะท้ อนถึงสิ่งที่บคุ ลากร
ตัดสินระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่องานนัน้ ๆ ซึง่ เกิดจากการวัดระหว่างประสบการณ์การ
จ้ างงานในด้ านบวก และด้ านลบของแต่ละคน ดังนันความพึ
้
งพอใจของงาน (job satisfaction) สามารถ
เชื่อมโยงกับดัชนีชี ้วัดเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับการทําให้ เกิดความพึงพอใจของงาน โดยแบ่งเป็ นมิติทางด้ าน
ลบ (- negative relationship) และมิติทางด้ านบวก (+ positive relationship) โดยมิติทางด้ านลบ (negative relationship) จะรวมถึงประสบการณ์ที่เกิดจากความกดดัน (pressure) ความวิตกกังวล
(anxiety) ความโกรธ (anger) ความรู้สกึ ผิด (guilt) และความเศร้ าเสียใจ (sadness) และสําหรับมิติ
ทางด้ านบวก (+ positive relationship) จะเกี่ยวข้ องกับประสบการณ์ที่สร้ างความพึงพอใจ (pleasure)
ซึง่ จะเห็นได้ จากของการมีพลัง (energy) ในการทํางานของบุคลากร การกระตือรื อร้ น (enthusiasm)ใน
การทํางาน และความภาคภูมิใจ (proud) ที่เกิดกับงาน
สําหรับมิตดิ ้ านการรับรู้ (cognitive dimension) ของการเป็ นอยูข่ องแต่ละคนในองค์การ
จะมีอิทธิพลที่เกี่ยวข้ องกับผลลัพธ์ทางการตัดสินใจขององค์การอย่างมาก เช่น การตัดสินใจในการ
ลาออก เป็ นต้ น ขณะที่สว่ นประกอบด้ านอารมณ์ (emotional components) จะมีผลอย่างมากกับ
พฤติกรรมที่เกี่ยวข้ องกับทางอารมณ์ เช่น พฤติกรรมการถดถอยขององค์การ (organizational
withdrawal) พฤติกรรมการลวนลาม (harassment) พฤติกรรมแบบหุนหันพลันแล่น (impulsive
behavior)
สําหรับปั จจัยทางด้ านอารมณ์ เช่น ความรู้ สกึ ยากลําบาก (distress) และขวัญกําลังใจ
(morale) ไม่มีความสัมพันธ์กบั เรื่ องการเป็ นอยู่ที่ดีของบุคลากร (employee wellbeing) ผลลัพธ์ที่
เกิดขึ ้นเฉพาะบุคคลบางที่อาจจะเป็ นผลมาจากระดับของความยากลําบาก (distress level) หรื อ
เป็ นผลมาจากระดับของขวัญกําลังใจ (morale level) ที่ได้ รับ ซึง่ บางทีอาจจะมาจากระดับของ
ความยากลําบากหรื อขวัญกําลังใจที่ได้ รับ
จอร์ จ (Gorge) ได้ ทําการศึกษาในปี 1989 และ 1996 พบว่า การขาดงาน
(absenteeism) เป็ นผลกระทบมาจากการที่มีมิตทิ างด้ านบวกตํ่า คือ การมีขวัญกําลังใจ (morale)
ในระดับตํ่า มากกว่าจะเป็ นผลมาจากมิติทางด้ านลบ ซึง่ เกี่ยวข้ องกับระดับความยากลําบาก
(distress) ที่ได้ รับ297
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Gorge, cited in M. Hart Peter and Cotton Peter, “Occupational Wellbeing
and Performance : A Review of Organizational Health Research,” Australian
Psychologist.. 38, 2 (July 2003) :130.
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นอกจากระดับของความยากลําบาก (distress level) และระดับของขวัญกําลังใจ (morale
level) ของความเป็ นอยู่ที่ดีของอาชีพที่จะมีผลระดับบุคคล (individual level) แล้ ว ทัง้ 2 ปั จจัยนี ้
ยังมีผลต่อระดับกลุม่ บุคคล (group level) ด้ วย มีการศึกษาบางการศึกษาในปี 2003 ของฮาร์ ด
และฟิ สเชอร์ (Hart and Fisher) ได้ แสดงให้ เห็นว่าระดับของความยากลําบาก (Distress level) และ
ระดับของขวัญกําลังใจ (morale level) ของระดับบุคคล และระดับกลุม่ จะส่งผลต่อผลลัพธ์ตอ่ ความ
เป็ นอยูท่ ี่ดี (wellbeing) และผลการปฏิบตั งิ าน (performance) ที่แตกต่างกัน298
รู ปแบบการวิจัยสุขภาพองค์ การ(Organizational Health Research Model) ของ
ฮาร์ ดและคอททัน (Hart and Cotton)
ฮาร์ ดและคอททัน (Hart and Cotton) ได้ ศกึ ษารูปแบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสุขภาพองค์การ ซึง่
สามารถสรุ ปรู ปแบบในการวิจยั เรื่ องสุขภาพองค์การ (organizational health research model) โดย
ตังอยู
้ ่บนพื ้นฐานของกรอบแนวคิดที่พฒ
ั นามาจากความสัมพันธ์ ทางการรับรู้ (cognitive relational)
และความสมดุลพลวัฒน์ (dynamic equilibrium) ทฤษฎีความเครี ยด (theories of stress) และเรื่ อง
คุณภาพชีวิต (quality of life) รวมถึงวรรณกรรมเรื่ องการเป็ นอยู่ที่ดีแบบจิตวิสยั (subjective wellbeing literature) นอกจากนี ย้ ังได้ มีการสอดแทรกลักษณะของแต่ละบุคคล (individual
characteristics) และลักษณะขององค์การ (organizational characteristics) ซึง่ เป็ นส่วนสําคัญในการ
ตรวจสอบเรื่ องความกดดัน (stress) 299
ในรู ปแบบนี ย้ ั ง ได้ สอดแทรกเรื่ องของบุ คลิ ก ภาพส่ ว นบุ คคลที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ อารมณ์
(emotionality) และการเอาใจใส่ตอ่ สิ่งภายนอก (extraversion) เช่น การสนใจผู้คน สังคม รวมทังกลยุ
้ ทธ์
แบบมุ่งประเด็นด้ านอารมณ์ (emotion-focused) และแบบมุ่งประเด็นด้ านปั ญหา (problem-focused)
ซึง่ เกี่ยวข้ องกับดัชนีชี ้วัดด้ านการเป็ นอยู่ที่ดีเชิงจิตวิทยา (psychological well-being ) สําหรับการศึกษา
ผลทางด้ านอาชี พ (occupational) และชุมชน (community) ในส่วนของลักษณะองค์การ
(organizational characteristics) การวิจยั ได้ แสดงถึงบรรยากาศขององค์การ (organizational climate)
ลักษณะด้ านบวกของบุคลากรในองค์การ (employee’s positive) เช่น แรงจูงใจ การฮึกเหิม และลักษณะ
ทางด้ านลบของบุคลากร (employee’s negative) เช่น การวิวาท ความกดดัน ความเครี ยด และความ
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Armstrong Hart and Fisher, “Occupational Wellbeing and Performance : A Review
of Organizational Health Research,” Australian Psychologist. 38, 2 (July 2003) : 118 -127.
299
M. Hart Peter and Cotton Peter, “Occupational Wellbeing and Performance
: A Review of Organizational Health Research.”, AUSTRALIAN PSYCHOLOGIST. 38, 2
(July 2003) :121-130.
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ยากลําบาก ซึง่ ได้ รับมาจากประสบการณ์การทํางาน พร้ อมกับดัชนีชี ้วัดต่าง ๆ ซึง่ บ่งบอกถึงการเป็ นอยู่
ที่ดีของอาชีพ (occupational well-being) ดังแผนภูมิที่ 7
คุณลักษณะส่ วนบุคคลและคุณลักษณะองค์ การ

ความเป็ นอยู่ท่ ดี ีของบุคลากร การแสดงออกขององค์ การ

อารมณ์
+

แบบมุง่ ประเด็น
ด้ านอารมณ์

+

+

ยึดมัน่ ในความ
ผูกพัน

+

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ความ
ห
ล
ก
ั
าง
น
ยากลําบาก
สำ
ประสบการณ์
งานด้ านลบ

+

-

ความมุ่งมัน่
ทุ่มเท

-

-

-

บรรยากาศของ
องค์การ

+

ความพึงพอใจ
ในงาน

+

+

+

ค่าใช้ จ่ายทาง
การแพทย์

+
+

แบบมุง่ ประเด็น
ด้ านปั ญหา

ความพึงพอใจ
ของลูกค้ า

+

+

ประสบการณ์
งานด้ านบวก
+

+

-

ขวัญกําลังใจ

+

ลดการ
เจ็บป่ วย

การพลิกฟื น้

การเอาใจใส่
ต่อสิง่ ภายนอก
หมายเหตุ :

+
–
------

หมายถึงความสัมพันธ์ เชิ งบวก
หมายถึงความสัมพันธ์ เชิ งลบ
หมายถึง ความสัมพันธ์ ในระดับตํ่า

แผนภูมิที่ 7 รูปแบบการวิจยั สุขภาพองค์การ (Organizational Health Research Model)

157
ฮาร์ ดและคอททัน (Hart and Cotton) ได้ นําไปใช้ ในการตรวจสุขภาพองค์การ โดย
ประสบความสําเร็ จในการประยุกต์ใช้ กบั องค์การหลากหลายองค์การที่มีบริ บทที่แตกต่างกัน จะ
เห็นได้ วา่ กรอบแนวคิดของสุขภาพองค์การทําให้ ได้ รับความเข้ าใจเกี่ยวกับปั จจัยที่หลากหลายด้ าน
บุคคลและองค์การที่มีปฏิสมั พันธ์ กนั และมีอิทธิพลต่อผลลัพธ์ ระดับบุคคลและระดับองค์การที่
เฉพาะเจาะจง นอกจากยังมีหลักฐานสนับสนุนว่ารู ปแบบนี ้ได้ สอดคล้ องกับงานวิจยั เรื่ องคุณภาพ
ชีวิต (quality of life) ของเฮดดี ้ (Heady) ในปี 1989 และแวร์ ริ่ง (Wearing) ในปี 1992 และยัง
สอดคล้ องกับงานวิจยั เรื่ องความเครี ยดที่สมั พันธ์ กบั การรับรู้ (cognitive relationship stress) ของ
เดอร์ ลองกิส และคณะ (De Longis et al.) ในปี 1988
รูปแบบนี ้สามารถนําไปประยุกต์ใช้ กบั หลากหลายอาชีพ เพื่อทํานายการเป็ นอยู่ที่ดีของ
บุคลากร และผลลัพธ์ ที่เกิดขึ ้นกับองค์การ โดยมีการสรุ ปประเด็นสําคัญ เพื่อนําไปประยุกต์ใช้
ในทางปฏิบตั ิ ดังนี 300
้
1. ไม่มีความสัมพันธ์กนั ของระดับความยากลําบาก (distress level) และระดับขวัญ
กําลังใจ (morale level) ของแต่ละบุคคล (individual level) นัน่ คือ การที่ทราบระดับความ
ยากลําบากไม่สามารถให้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้ องกับระดับขวัญกําลังใจของระดับบุคคล เป็ นต้ น
2. ระดับความยากลําบาก (distress level) และระดับขวัญกําลังใจ (morale level) ของ
แต่ละบุคคล ให้ กลุม่ ของตัวชี ้วัดที่ไม่เกี่ยวข้ องกัน
3. เนื่องจากตัวชี ้วัดที่ไม่เกี่ยวข้ องกันของระดับความยากลําบาก (distress level) และ
ระดับขวัญกําลังใจ (morale level) ดังนันต้
้ องใช้ เครื่ องมือที่แตกต่างกันในการแก้ ปัญหาของระดับ
ขวัญกําลังใจที่ตํ่า และระดับความยากลําบากที่สงู ของบุคลากร
4. บุคลิกลักษณะ (personality) เป็ นตัวชี ้วัดที่ดีที่สดุ ของระดับความยากลําบาก
(distress level) ที่ได้ รับของแต่ละบุคคล
5. บรรยากาศขององค์การ (organizational climate) เป็ นตัวชี ้วัดที่ดีที่สดุ ของระดับ
ขวัญกําลังใจ (morale level) เฉพาะบุคคล
6. บรรยากาศขององค์การ (organizational climate) เป็ นตัวชี ้วัดที่ดีที่สดุ ของระดับ
ความยากลําบาก (distress level) เมื่อมีบคุ ลิกลักษณะ (personality) เข้ ามามีสว่ นร่ วม ซึง่
ผู้บริหารต้ องเข้ ามามีสว่ นร่วมและควบคุม
7. ประสบการณ์ขององค์การ (organizational experiences) เช่น รู ปแบบของภาวะ
ผู้นํา กระบวนการการประเมินผลงาน หรื อการได้ รับการยกย่อง ความชัดเจนของบทบาทหน้ าที่
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lbit., 125 – 127.
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รู ปแบบการตัดสินใจ และการทํางานให้ สอดคล้ องกับเป้าหมาย มักจะเป็ นตัวก่อความเครี ยดของ
บุคลากรมากกว่าประสบการณ์ของการปฏิบตั งิ าน (operational experiences)
8. พฤติกรรมการถดถอยของบุคลากร (employee withdrawal behaviors) ซึง่ รวมถึง
การเรี ยกร้ องผลตอบแทน มีการลาป่ วย ซึง่ เหล่านี ้มีผลมาจากการมีระดับขวัญกําลังใจที่ตํ่า (low
morale level)มากว่าการมีระดับความยากลําบากสูง (high distress level) เช่น การหมดกําลังใน
การทํางาน การไม่มีความกระตือรื อร้ น การหมดซึง่ ความภาคภูมิใจ
9. เครื่ องมือที่ใช้ ในการแก้ ปัญหาเรื่ องพฤติกรรมการถดถอยของบุคลากร (rmployee
withdrawal behaviors) ควรเป็ นเครื่ องมือที่ช่วยในการเพิ่มระดับขวัญกําลังใจ (morale level)
มากกว่า การลดระดับความยากลําบาก (distress level) ที่บคุ ลากรได้ รับ ซึง่ จะทําให้ การ
แก้ ปัญหานันมี
้ ประสิทธิภาพมากกว่า
10. เครื่ องมือที่ใช้ ลดเรื่ องพฤติกรรมการถดถอยของบุคลากร (employee withdrawal
behaviors) ที่ม่งุ ไปเรื่ องการลดสิ่งที่กดดัน (stressors) ในที่ทํางานมักจะมีประสิทธิภาพน้ อยกว่า
การที่ม่งุ ประเด็นไปยังการปรับปรุ งคุณภาพชีวิตของภาวะผู้นําในระดับองค์การ และการบริ หาร
จัดการบุคลากร เช่น บรรยากาศขององค์การ ดังนันสิ
้ ง่ สําคัญในการสนับสนุนให้ เกิดบรรยากาศที่ดี
ขององค์การควรช่วยให้ บคุ ลากรบริหารจัดการงานให้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้นมากกว่าที่จะพยายาม
เปลี่ยนความต้ องการปฏิบตั งิ านของบุคลากร
11. เครื่ องมือการบริ หารจัดการความเครี ยดแบบดังเดิ
้ มที่เน้ นการสอนให้ บคุ ลากรสนใจ
เรื่ องของทัก ษะเป็ นหลัก ดูเหมื อนจะมี ค่าเล็กน้ อยเมื่ อมองในมุม ขององค์ ก าร
โดยเฉพาะ
ผลประโยชน์ของระดับความเป็ นอยูท่ ี่ดีของบุคลากรและการลดพฤติกรรมที่ถดถอยของบุคลากร
12. ไม่มีเครื่ องมือใดที่ใช้ ในกระบวนการคัดเลือกและคัดสรรบุคคลเข้ ามาในองค์การที่
สามารถจะบ่งบอกได้ ถึงความสามารถทางด้ านอารมณ์ ที่ดี แต่รูปแบบนีส้ ามารถที่จะนําไป
ประยุกต์ใช้ กบั กลุม่ บุคลากรที่มีระดับอารมณ์อยู่ในช่วงมาตรฐานสูงกว่ากลุม่ บุคลากรทัว่ ไป ดังนัน้
ในบริ บทที่เฉพาะเจาะจง ยกตัวอย่างเช่น องค์การที่บคุ ลากรได้ รับแรงกดดันอย่างสูง รู ปแบบนี ้ก็
สามารถใช้ เป็ นตัวคัดกรองได้
13. สําหรับบุคลากรบางประเภทที่มีรูปแบบบุคลิกเกินมาตรฐานของบุคลากรทัว่ ไป
จะต้ องใช้ เครื่ องมือแบบ clinical approach ซึง่ จะมีประสิทธิภาพมากกว่าการให้ คําปรึกษาหรื อ
การให้ ความช่วยเหลือโดยทัว่ ไปแก่บคุ ลากรในองค์การ
14. สําหรับโปรแกรมในการสนับสนุนบุคลากร เช่น การให้ คําปรึกษา โปรแกรมในการ
สอบถามรายละเอียด มักจะได้ ผลที่ดีกบั การสนับสนุนทางด้ านขวัญกําลังใจ
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15. โปรแกรมที่ม่งุ เน้ นในการปรับปรุ งคุณภาพของการฝึ กปฏิบตั ิทางภาวะผู้นําและการ
ปรับปรุงบรรยากาศองค์การมักจะส่งผลกระทบที่ดีต่อการลดค่าตอบแทนของบุคลากรในระดับสูง
มากกว่าการใช้ วิธีการบริ หารจัดการเรื่ องสุขภาพและความปลอดภัยแบบเก่า
รู ปแบบแสดงมิติ และความสัมพันธ์ ท่ กี ่ อให้ เกิดองค์ การสุขภาพดี โดยเลิฟและ
นัดคาร์ นี (Imre Lövey and Manohar S. Nadkarni)
เลิฟและนัดคาร์ นี (Lövey and Nadkarni) ได้ กล่าวไว้ ในหนังสือ Joyful Organization
เกี่ยวกับมุมมองขององค์การสุขภาพดีนนั ้ ต้ องมองเป็ นภาพรวม เนื่องจากองค์การนันประกอบไป
้
ด้ วยส่วนงานต่าง ๆ หลายส่วนซึง่ มีผลต่อสุขภาพขององค์การ เลิฟและนัดคาร์ นี (Lövey and
Nadkarni) ได้ ให้ คําจํากัดความขององค์การสุขภาพดีไว้ ดังนี 301
้
1. เป็ นองค์การที่สร้ างความพึงพอใจแก่ความต้ องการของลูกค้ า โดยการให้ สงิ่ ที่มีคณ
ุ ค่า
และดีที่สดุ ให้ แก่ลกู ค้ า โดยการรักษาและยังคงได้ รับผลตอบแทนเป็ นรายได้ จากสิ่งที่มอบให้ ลกู ค้ า
นันอย่
้ างต่อเนื่อง
2. เป็ นองค์การที่สร้ างความพึงพอใจแก่บุคลากรในองค์การ โดยการสร้ างสรรค์
สิ่งแวดล้ อมในการทํางาน โดยการพัฒนาและสร้ างให้ เกิดมีสว่ นร่ วมของบุคลากรในองค์การ และ
นัน่ เองจะทําให้ บุคลากรในองค์การเติมเต็มวัตถุประสงค์หรื อเป้าหมายของตนเอง พร้ อมกับการ
ทํางานเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์การในขณะเดียวกัน
3. เป็ นองค์การที่สร้ างความพึงพอใจทางเศรษฐกิจการเงินให้ แก่องค์การ โดยการบริ หาร
จัดการการใช้ ทรัพยากรที่มีอยูอ่ ย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้ องกับเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผล
4. เป็ นองค์การที่สร้ างความสมดุลทัง้ 3 ประการข้ างต้ นที่กล่าวมา คือ ความพึงพอใจ
ลูกค้ า บุคลากรในองค์การ และเศรษฐกิจขององค์การ โดยการพัฒนาโครงสร้ างและวัฒนธรรมเพื่อ
กระตุ้นให้ เกิดการตัดสินใจได้ ขณะเดียวกัน
5. เป็ นองค์การที่มีการเติบโตและพัฒนาตลอดเวลา เพื่อเพิ่มความสามารถในการ
จัดการเรื่ องที่ยงุ่ ยากซับซ้ อนได้
6. เป็ นองค์การที่สามารถอยูร่ ่วมกับสิง่ แวดล้ อมได้ อย่างกลมกลืน
ทังนี
้ ้สามารถแสดงความสัมพันธ์ได้ เป็ นรูปแบบในแผนภาพที่ 8

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

301

I. Lövey and M. S. Nadkarni, The Joyful Organization (India : Sage
Publications, 2003), 38 – 40.
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รูปแบบมิติ และความสัมพันธ์ ท่ ี
ก่ อให้ เกิดองค์ การสุขภาพดี
สร้ างความพึงพอใจแก่ความ
ต้ องการของลูกค้ า
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สร้ างความพึงพอใจ
ทางเศรษฐกิจ
การเงินให้ แก่
องค์การ

เติบโต
และ
พัฒนา

สร้ างความพึง
พอใจแก่บคุ ลากร
ในองค์การ

แผนภูมิที่ 8 แสดงมิตแิ ละความสัมพันธ์ที่ก่อให้ เกิดองค์การสุขภาพดี
นอกจากนี ้ เลิฟและนัดคาร์ นี (Lövey and Nadkarni) ยังได้ กล่าวเพิม่ เติมว่าสุขภาพที่ดี
คือ การแก้ ไขปั ญหาก่อนที่จะกลายเป็ นปั ญหาแบบฉับพลัน เพราะถ้ าปั ญหาที่เกิดขึ ้นแบบฉับพลัน
ไม่ได้ รับการแก้ ไขจะกลายเป็ นโรคที่องค์การต้ องเผชิญในเวลาต่อมา อย่างไรก็ตามถ้ าองค์การเกิด
โรคขึ ้นแล้ ว ควรจะมีวธิ ีการสังเกตอาการ (symptoms)ได้ โดยดูจากพฤติกรรมหรื อผลที่เกิดขึ ้นว่า
สอดคล้ องกับปั ญหาที่องค์การกําลังเผชิญอยูห่ รื อไม่
อาการหลาย ๆ อาการ ก่อให้ เกิดกลุม่ อาการ (syndrome) และกลายเป็ นโรค (disease)
ได้ ในเวลาต่อมา การวินิจฉัยอาการขององค์การสามารถทําได้ โดยการเก็บรวบรวมข้ อมูล เพื่อระบุ
แก้ ไขและรักษาอาการที่เกิดขึ ้นขององค์การ ที่สําคัญ คือ ต้ องสามารถระบุสาเหตุของปั ญหาได้ ตรง

161
จุด เพื่อจะได้ แก้ ไขปั ญหาหรื อรักษาโรคที่องค์การเป็ นอยูอ่ ย่างเป็ นระบบ เลิฟและนัดคาร์ นี (Lövey
and Nadkarni) กล่าวว่าสาเหตุของปั ญหาในองค์การแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท คือ
1. ต้ นเหตุทางพันธุกรรม (genetic origin) สาเหตุของปั ญหาที่เรี ยกว่า พันธุกรรม นัน้
หมายความว่าสาเหตุของปั ญหานันมาจากคุ
้
ณลักษณะ บุคลิก และระบบความเชื่อของบุคลากรที่
เป็ นผู้ก่อตัง้ หรื อมีอิทธิพลต่อการก่อตังองค์
้ การ ซึง่ มีผลต่อโครงสร้ างและวัฒนธรรมขององค์การ
2. ต้ นเหตุที่มีมาแต่กําเนิด (birth-related origin) เช่น ความเสียหาย การได้ รับการ
กระทบกระเทือน อาจจะเป็ นสิ่งที่ก่อให้ เกิดความยากลําบากระหว่างช่วงเวลาในการก่อตัง้ ซึ่ง
อาจจะก่อให้ เกิดผลกระทบยาวนานต่อเนื่อง เช่น การที่ผ้ กู ่อตังมี
้ การบริ หารจัดการทรัพยากรที่ไม่
เพียงพอในช่วงแรกของการก่อตังอาจจะมี
้
ผลกระทบยาวนานส่งผลต่อวัฒนธรรม และโครงสร้ าง
ขององค์การ
3. ต้ นเหตุจากสิง่ แวดล้ อม (environmental origin) ปั จจัยภายนอกที่สง่ ผลกระทบต่อ
ความเป็ นไปขององค์การทังโครงสร้
้
าง และวัฒนธรรมองค์การ ก็คือ สิง่ แวดล้ อมที่อยูร่ อบๆ เช่น
สังคม บรรทัดฐาน วัฒนธรรม สภาพตลาด และกฎหมาย เป็ นต้ น
ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพ (health) และความเบิกบานใจ (joyful) มีความสัมพันธ์
เกี่ยวข้ องกัน เลิฟและนัดคาร์ นี (Lövey and Nadkarni) ได้ กล่าวว่าสุขภาพที่ดีขององค์การ เป็ น
สภาวะที่เกิดขึ ้นก่อนการเกิดความเบิกบานใจขององค์การ การที่องค์การต้ องเผชิญกับปั ญหาความ
เจ็บป่ วยหรื อพักฟื น้ จากความเจ็บป่ วย บุคลากรในองค์การนันมั
้ กจะเผชิญกับความเหนื่อยล้ า และ
พยายามที่จะกลับมาให้ อยู่ในสภาพที่ทํางานให้ ได้ ดีมากที่สุด แต่บางครัง้ ก็ดูเหมือนว่าจะไม่
สามารถกลับไปทํางานได้ เหมือนเดิม หรื อแก้ ปัญหาต่าง ๆ ที่กําลังเผชิญไม่ได้ เลย และแน่นอนสิ่ง
ต่าง ๆ เหล่านี ้จะกระทบต่อผลการปฏิบตั ิงานขององค์การโดยรวม ส่วนองค์การที่ให้ ความสนใจใน
การดูแลมิติทงั ้ 3 มิติในระดับสูง และประกอบกับการมีบุคลากรที่มีความเชื่อในวิสยั ทัศน์ มี
เป้าหมายที่ชดั เจน จําเป็ นมากที่องค์การต้ องสนับสนุนให้ เกิดความสนุกสนานเบิกบานใจในการ
ทํางานมากกว่าปกติเพราะบุคลากรที่บ้าพลังเหล่านี ้จะให้ ความสนใจและอุทิศตนในการทํางาน
ในทางกลับกันสิ่งที่เกิดลักษณะนี ้จะทําให้ บุคลากรเหล่านี่มีความภาคภูมิใจในตนเองเพิ่มขึ ้นไป
ด้ วย ดังนันการที
้
่ได้ ร้ ู สกึ ดีกบั ความสําเร็ จ และการรู้ สึกสนุกสนานเบิกบานกับงานควรเป็ นสิ่งที่
บุคลากรเหล่านี ้ควรจะได้ ประสบทุกวัน แต่สิ่งที่สําคัญ คือ ผู้บริ หารต้ องเข้ ามามีส่วนร่ วมและ
บริหารจัดการองค์การเพื่อให้ เกิดสุขภาพที่ดี โดยอยูบ่ นพื ้นฐานของความรอบคอบเพื่อให้ เกิดความ
สมดุลในทุกมิติ
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รูปแบบขององค์ การสุขภาพดี โดยให้ ความสําคัญที่บุคลากร (People Model)
ของ เวลเนส (Wellness)
เวลเนส (Wellness) เป็ นบริ ษัทที่ปรึกษาด้ านการพัฒนาองค์การ ได้ กล่าวว่า องค์การ
สุขภาพดีเริ่ มจากการที่บคุ ลากรในองค์การมีสขุ ภาพดีก่อน โดยที่ทํางาน คือ ที่เริ่ มต้ นของการ
สนับสนุนสุขภาพที่ดีของบุคลากรในองค์การ ซึ่งทําได้ โดยการใช้ เครื่ องมือทางเลือกที่ช่วยให้
สุขภาพดียิ่งขึ ้น และการสนับสนุนทําให้ สขุ ภาพหรื อความเป็ นอยู่ของบุคลากรดีขึ ้นจะกลายเป็ น
เครื่ องมือที่ทําให้ เป้าหมายทางธุรกิจสําเร็ จ และทําให้ ผ้ บู คุ ลากรในองค์การอยู่ได้ อย่างเพลิดเพลิน
และมีพลังในการทํางาน ความเป็ นอยู่ที่ดีในภาพรวมของบุคลากร หรื อบุคลากรในองค์การเป็ นที่
พื ้นฐานที่สําคัญที่ทําให้ องค์การประสบความสําเร็ จ 302 ซึง่ สรุ ปรู ปแบบขององค์การสุขภาพดี โดยมี
บุคลากรเป็ นพื ้นฐานแผนภูมิที่ 9
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รู ปแบบขององค์ การสุขภาพดี
ที่ให้ ความสําคัญที่บุคลากร
การลดการขาดงาน

ลดต้ นทุนของการ
รักษาสุขภาพและ
สวัสดิการ

การสนับสนุน
สุขภาพของคน

เพิ่มความพึงพอใจ
ให้ ผลการปฏิบตั งิ านขององค์การดีขึ ้นทังของผลกํ
้
าไร
และเพิ่มผลิตภาพขององค์การ

แผนภูมิที่ 9 แสดงรูปแบบขององค์การสุขภาพดี โดยให้ ความสําคัญที่บคุ ลากร (People Model)
302

Wellness Iris, Healthy Organization – People Model [Online], accessed
12 January 2010. Available from http://www. iriswellness.com
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จากรูปอธิบายได้ วา่ การที่องค์การจะกลายเป็ นองค์การสุขภาพดี ต้ องให้ ความสําคัญกับ
บุคลากรในองค์การ โดยเริ่ มการสนับสนุนสุขภาพของบุคลากรในองค์การก่อน ซึง่ จะก่อให้ เกิดการ
ลดการขาดงาน ลดต้ นทุนของการรักษาสุขภาพและสวัสดิการ ทําให้ บคุ ลากรอยู่กบั องค์การนาน
ขึ ้น เพิ่มความพึงพอใจของบุคลากร ซึง่ สิง่ ต่าง ๆ เหล่านี ้ทําให้ ผลการปฏิบตั งิ านขององค์การดีขึ ้นทัง้
ของผลกําไรและเพิ่มผลิตภาพขององค์การ
รูปแบบขององค์ การสุขภาพดีของ National Quality Institute : NQI ประเทศ
แคนาดา
จากบทความเรื่ อง “สร้ างความแตกต่างในที่ทํางานของท่าน (Make a difference in
your workplace)” ปี 2006 ของ National Quality Institute (NQL) ประเทศแคนาดา ซึง่ เป็ น
องค์การอิสระไม่หวังผลกําไร (non-profit organization: NGO) ได้ กล่าวถึงองค์การสุขภาพดีว่า
เป็ นองค์การที่มีผลการปฏิบตั งิ านที่มีประสิทธิภาพสูง (High performance) ซึง่ มักจะมีผ้ ตู ดั สินใจที่
มีอาวุโสเข้ ามามีสว่ นร่วมในการตัดสินใจในระยะแรกเริ่ ม และบุคคลเหล่านี ้เองที่มกั เป็ นบุคลากรที่
มีอิทธิพลและมีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงหรื อสิ่งที่องค์การกําลังจะทํา ผู้บริ หารนี ้มักต้ องการให้
เกิดการสร้ างสรรค์สิ่งแวดล้ อม ซึ่งกลายเป็ นสถานที่ที่บุคลากรเข้ าใจถึงวิสยั ทัศน์ ที่ที่บุคลากร
เคารพและรับฟั งความคิดเห็นซึง่ กันและกัน ซึง่ มีความสมดุลของชีวิตส่วนตัวและงาน สิ่งแวดล้ อม
แบบนี ้เองที่บุคลากรในองค์การสามารถได้ รับแรงบันดาลใจในการเกิดความคิดสร้ างสรรค์ การ
สร้ างนวัตกรรมใหม่ๆ การเพิ่มผลิตภาพ และสุดท้ ายคือผลกําไรที่เกิดขึ ้นกับองค์การ 303 ซึง่ สามารถ
สรุปรูปแบบของการสร้ างสถานที่ทํางานให้ มีสขุ ภาพดี โดยประกอบด้ วยมิติ 4 มิติ แผนภูมิที่ 10
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National Quality Institute, Make a difference in your workplace [Online],
accessed 12 January 2010. Available from http://www.healthyworkplaceweek.ca/2006/
theme.php
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ภาวะผู้นําที่
แข็งแรง

ผลลัพธ์ที่
เข้ มแข็ง
สุขภาพของบุคลากร
- ร่ างกาย
- อารมณ์
- จิตวิญญาณ

สุขภาพองค์ การ
สุขภาพของบุคลากร

การวางแผน
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สุขภาพองค์การ
- ผลิตภาพ
- ประสิทธิผล
- ขวัญกําลังใจ
- ความผูกพัน
- การสร้ างสรรค์
- นวัตกรรม

การให้
ความสําคัญ

- จิตใจ
- สังคม

แผนภูมิที่ 10 แสดงรูปแบบของการสร้ างสถานที่ทํางานให้ มีสขุ ภาพดี
รู ปแบบนีไ้ ด้ อธิ บายว่าเป้าหมายตรงกลางของรู ปแบบจะประกอบไปด้ วยสุขภาพของ
บุคลากรในองค์การ (employee health) และสุขภาพขององค์การ (organizational health) ซึง่
รวมถึงความสําเร็ จขององค์การ โดยมีแรงขับ 4 ด้ านเพื่อช่วยผลักดันให้ เป้าหมายตรงกลางรู ปแบบ
ประสบผลสําเร็ จ โดยแรงขับ 4 ด้ านนันประกอบไปด้
้
วย 1) ภาวะผู้นําที่แข็งแรง (health
leadership) 2) การวางแผน (planning) 3) การให้ ความสําคัญกับบุคลากร (people focus) และ
4) ผลลัพธ์ที่เข้ มแข็ง (outcomes)
สุขภาพของบุคลากร (employee health) ในความหมายของ National Quality
Institute ประเทศแคนาดา จะรวมถึงความสามารถของแต่ละบุคคลที่สามารถควบคุมร่ างกาย
(physical) อารมณ์ (emotional) จิตใจ (mental) สังคม (social) และจิตวิญญาณ (spiritual) ของ
พวกเขาได้ ดี ซึ่งองค์การสามารถช่วยได้ โดยการใช้ รูปแบบของภาวะผู้นํา (leadership style)
วิธีการสื่อสาร (communication method) โครงสร้ างของงาน (work structure) ระบบการมอบ
รางวัล (reward system) รูปแบบการตัดสินใจ (decision making style) และวัฒนธรรม (culture)
มาเป็ นตัวสนับสนุน ซึง่ หน้ าที่ทงหมดขององค์
ั้
การนี ้ มีผลอย่างมีนยั สําคัญต่อความเป็ นอยู่ที่ดีของ
บุคลากรในองค์การ
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สาหรับสุขภาพขององค์การ (organizational health) คําว่า องค์การสุขภาพดี คือ องค์การ
ที่มีผลิตภาพ (productivity) ในการทํางาน มีประสิทธิผล (effectiveness) ในการทํางาน และมีขวัญ
กําลังใจ (morale) ที่ดี บุคลากรมีความผูกพันกับองค์การในระดับสูง (employee commitment) และ
สุดท้ ายสิ่งต่างๆ เหล่านีจ้ ะส่งผลดีต่อองค์การ คือ องค์การจะมีผลประกอบการที่ดี (high
performance) ขณะที่ความเป็ นอยู่ที่ดีของบุคลากรในองค์การ รวมทังวั
้ ฒนธรรม ภาวะผู้นํา การ
สือ่ สาร การออกแบบงาน และรูปแบบการตัดสินใจก็มีผลต่อสุขภาพขององค์การเช่นเดียวกัน
โดยสรุปแนวคิดของ National Quality Institute ประเทศแคนาดา พบว่าสุขภาพของ
บุคลากรและสุขภาพขององค์การเองจะมีปัจจัยที่ก่อให้ เกิดสุขภาพดีร่วมกันไม่ว่าจะเป็ นรู ปแบบ
ของภาวะผู้นํา (leadership style) วิธีการสื่อสาร (communication method) โครงสร้ างของงาน
(Work Structure) ระบบการมอบรางวัล (reward system) รู ปแบบการตัดสินใจ (decision
making style) และวัฒนธรรม (culture) ที่องค์การนันๆ
้ เป็ นอยู่ ซึง่ เมื่อสุขภาพและความเป็ นอยู่
ของบุคลากรดีแล้ วจะส่งผลต่อเนื่องให้ สขุ ภาพองค์การดีตามไปด้ วยนัน่ คือ องค์การเองจะ
กลายเป็ นองค์การที่มีผลิตภาพ และประสิทธิภาพในการทํางานสูง ส่งผลให้ องค์การเป็ นองค์การที่
ผลประกอบการที่ดีตามมาในที่สดุ จากผลการประกอบการที่ดี และสิ่งแวดล้ อมที่เป็ นปั จจัยให้ เกิด
สุขภาพที่ดีแก่บคุ ลากรและองค์การ สิ่งเหล่านี ้จะทําให้ ขวัญกําลังใจของบุคลากรดีขึ ้นและบุคลากร
ในองค์การมีความผูกพันกับองค์การสูง ส่งผลให้ บุคลากรทํางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่
เกิดผลประกอบการที่ดี และมีการพัฒนาองค์การอย่างยัง่ ยืนต่อไป
จากรู ปแบบทังหมดสามารถสรุ
้
ปมิติและกรอบแนวคิดในการพิจารณาของงานวิจยั และ
บทความที่ เสนอกรอบแนวคิดในการตรวจสอบสุขภาพองค์การ เพื่อประเมินดูว่าองค์การมี
คุณลักษณะที่เข้ าข่ายการเป็ นองค์การสุขภาพดีหรื อหากประเมินแล้ วพบว่าองค์การมีสขุ ภาพที่ได้ ดี
สามารถหาแนวทางในการพัฒนาองค์การได้ อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
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แนวทางการพัฒนาสุขภาพองค์ การ
การพัฒนาองค์การเป็ นการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงองค์การให้ ทันสมัย มีระบบภายใน
องค์การที่มีความสามารถเปลี่ยนแปลงปรับตัวได้ อย่างคล่องตัว เหมาะกับทุกสภาวการณ์ โดยเน้ น
การเพิ่มประสิทธิภาพของการทํางาน ที่อาจเป็ นการส่งเสริ มให้ มีการคิดค้ นเกี่ยวกับเทคนิคและ
กลวิธีในการปรับปรุงงานให้ ดียิ่งขึ ้น เน้ นกิจกรรมส่งเสริมทัศนคติ ในลักษณะของความร่วมมือร่วม
ใจในการทํ างาน โดยการเพิ่มพูนสัมพันธภาพระหว่า งหน่ว ยงานต่างๆ ในองค์ การให้ มีความ
ร่ วมมือระหว่างกลุ่มสูงขึ ้น หรื อมีการปฏิบตั ิงานเป็ นทีม ซึง่ จะส่งผลต่อการบริ หารงานอย่างมีส่วน
ร่วม และปฏิบตั งิ านโดยใช้ ความรู้ความสามารถเพื่อพัฒนางานให้ มีประสิทธิภาพ ซึง่ แนวทางการ
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บริ หารจัดการสมัยใหม่เน้ นการพัฒนาองค์การ โดยให้ บุคลากรเข้ ามามีส่วนร่ วมในการกําหนด
วิธีการทํางานที่เป็ นคณะทํางาน ช่วยกันทํา ช่วยกันคิด ความสําเร็ จของงานคือความสําเร็ จของทีม
และองค์การ นอกจากนี ้การส่งเสริ มประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผลขององค์การ ควรมีการวาง
แนวทางในการปฏิบตั ิงานให้ กับบุคลากรทุกระดับโดยการยึดถือเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ
องค์ ก ารเป็ นสํ า คัญ เพื่ อลดอุปสรรค ความขัดแย้ ง ระหว่า งบุคคล กลุ่ม บุคคลทัง้ ภายในและ
ภายนอกองค์การ 304
ขันตอนการพั
้
ฒนาองค์การ ในการพัฒนาองค์การนัน้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อการปรับปรุ ง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การให้ ดีกว่าเดิมในกระบวนการของการพัฒนาองค์การมี
ขันตอนการพั
้
ฒนา ดังนี ้ การรวบรวมข้ อมูล (data collecting) การตรวจวินิจฉัย (diagnosis)
การใส่สงิ่ สอดแทรก (intervention) และการประเมินผล (evaluation) 305
ในการพัฒนาองค์การจําเป็ นต้ องมีการวิเคราะห์ องค์การก่อน เพื่อให้ ร้ ู ว่าปั ญหาของ
องค์การคืออะไร สาเหตุอยู่ที่ไหน โดยการเก็บรวบรวมข้ อมูลจากวิธีการต่างๆ อาจเป็ นวิธีการใด
วิธีการหนึ่งหรื อมากกว่าหนึ่งวิธี ได้ แก่ 1) การสังเกตการณ์ (direct observation) 2) การ
สัมภาษณ์ทีละคนหรื อกลุม่ (individual or group interview) 3) การใช้ แบบสอบถามหรื อเครื่ องมือ
สํารวจอื่นๆ การเลือกใช้ วิธีการใดแล้ วแต่ความเหมาะสมขององค์การ วิธีที่สะดวกแล้ วใช้ กนั มาก
ที่สดุ คือ ใช้ แบบสอบถาม
องค์ ประกอบของความสําเร็จในการพัฒนาองค์ การ
สําหรับแนวทางการพัฒนาองค์การเรื่ องสุขภาพองค์การนัน้ ควรเป็ นแนวทางที่ผ้ บู ริ หาร
และผู้ปฏิบตั ิงานในองค์การต้ องยอมรับ มีความเป็ นไปได้ เหมาะสมกับสภาพการณ์ ในปั จจุบนั
และที่สําคัญควรเป็ นแนวทางที่มาจากการมีส่วนร่ วมในการนําเสนอความคิดเห็นของบุคลากรใน
องค์การโดยเฉพาะผู้บริ หารองค์การ เพราะถือว่าเป็ นบุคคลสําคัญที่จะใช้ พฤติกรรมการบริ หาร จึง
เป็ นข้ อเสนอแนะในการพัฒนาสุขภาพองค์การที่ได้ จากการแสดงความคิดเห็นของทีมผู้บริ หาร
สถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
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วิภา เพ็งเสงี่ยม, การพัฒนาองค์ การ แนวคิดและการประยุกต์ ใช้ ในวิทยาลัย
พยาบาล (มปท., 2541), 6.
305
เรื่ องเดียวกัน, 7.
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สําหรับองค์ประกอบที่แสดงถึงประสิทธิภาพขององค์การ ที่ส่งผลต่อความสําเร็ จหรื อ
ความล้ มเหลวของการปฏิบัติงานมีห ลายปั จจัย ซึ่ง ปั จจัย ที่ สํา คัญที่ สอดคล้ องกับ การพัฒ นา
องค์การ มีดงั นี 306
้
1. จํานวนหน่วยงานที่เข้ าร่ างนโยบาย การมีจํานวนหน่วยงานมากทําให้ การประสาน
กิ จกรรมไปในทิศทางเดียวกันยากลํา บาก ถึงแม้ ว่าจะมีความเห็นพ้ องต้ องกัน ด้ านเป้าหมาย
นโยบายแต่จะมีความขัดแย้ งกันด้ านวิธีการที่จะบรรลุเป้าหมาย
2. ความชัดเจนของโครงการ ได้ แก่ ความชัดเจนของเป้าหมาย กลยุทธ์ และแนวปฏิบตั ิ
ต่างๆ หากปั จจัยด้ านนี ้มีความคลุมเครื อ จะกลายเป็ นเงื่อนไขให้ กลุม่ ผลประโยชน์มีโอกาสกระทํา
การให้ การดําเนินการตอบสนองวัตถุประสงค์ของพวกตน
3. ผู้ปฏิบตั ิงานคนสําคัญมีส่วนเกี่ยวข้ องโดยตรงกับความสําเร็ จของโครงการ เพราะ
บุคคลสําคัญเป็ นผู้ที่เข้ า ใจภาพรวม และกิ จกรรมของกระบวนการปฏิ บัติที่ชัดเจน ที่ พยายาม
ผลัก ดัน และสนับ สนุน โครงการทุก วิ ถี ท าง จํ า นวนผู้ป ฏิ บัติง านคนสํ า คัญ คื อ ปั จ จัย ส่ง ผลต่อ
ความสําเร็ จหรื อล้ มเหลวของโครงการ
4. ความชัดเจนของหน้ าที่ที่รับผิดชอบ ตลอดจนผลกระทบต่อสภาพแวดล้ อม ผลกระทบ
ต่อการดําเนินงานของหน่วยงานอื่น จํานวนประเด็นและสิง่ ที่ต้องตัดสินใจ
จากการศึกษาแนวทางการนําโยบายไปปฏิบตั ิ หรื อการปฏิบตั ิงานขององค์การต่างๆ ที่
ประสบผลสําเร็ จมี 6 ตัวแบบ ดังนี 307
้
1. ตัวแบบที่ยึดหลักเหตุผล (rational model) เป็ นตัวแบบที่มีความเชื่อว่า นโยบาย
แผนงาน และโครงการที่ประสบผลสําเร็ จ จะต้ องมีการกําหนดวัตถุประสงค์และภารกิจชัดเจน มี
การมอบหมายงาน การกําหนดมาตรฐานในการปฏิบตั งิ าน มีระบบการวัดและประเมินผล และมี
มาตรการให้ คณ
ุ ให้ โทษ
2. ตัวแบบทางกระบวนการของระบบราชการ (bureaucratic process) ตัวแบบนี ้เชื่อว่า
อํานาจขององค์ การไม่ได้ อยู่ที่ตําแหน่งทางรู ปนัย ได้ แก่ หัวหน้ า หรื อผู้บงั คับบัญชา แต่อํานาจจะ
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วรรณภา ประทุมโทน, “บรรยากาศองค์การและสุขภาพองค์การของวิทยาลัย
พยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข” (วิทยานิพนธ์ดษุ ฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการบริ หาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2545), 104.
307
ศุภชัย ศรี หล้ า, ประสิทธิภาพองค์การต่อการพัฒนาหลักสูตรและการเรี ยนการสอน
ตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา” (วิทยานิพนธ์ดษุ ฎีบณ
ั ฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล,
2542), 48 – 50.
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กระจายทังองค์
้ การข้ าราชการระดับล่าง สามารถใช้ วิจารณญาณในการตัดสินใจ โดยที่ผ้ บู งั คับบัญชา
ไม่อาจควบคุมได้ โครงการนี ้จะสําเร็ จหรื อไม่จงึ ขึ ้นอยูก่ บั ข้ าราชการระดับนี ้เป็ นสําคัญ
3. ตัวแบบทางด้ านการจัดการ (management model) ตัวแบบนี ้ให้ ความสนใจไปที่
สมรรถนะขององค์ การ เพราะเชื่ อว่าความสําเร็ จของการนํานโยบายไปปฏิบตั ิ ย่อมขึน้ อยู่กับ
องค์ การที่ รับผิดชอบในการนํ านโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งแต่ละองค์ ก ารมีขีดความสามารถในการ
ปฏิบตั ิงานให้ สอดคล้ องกับความคาดหวังแตกต่างกัน ดังนัน้ โครงการที่ประสบความสําเร็ จได้ จึง
จําเป็ นต้ องอาศัยโครงสร้ างขององค์ การที่เหมาะสม บุคลากรที่อยู่ในองค์การจะต้ องมีความรู้
ความสามารถ ทัง้ ทางด้ านการบริ หาร หรื อมีความพร้ อมเป็ นอย่างดี ทัง้ ทางด้ านวัสดุอุปกรณ์
สถานที่ เครื่ องมือเครื่ องใช้ และงบประมาณ
4. ตัวแบบทางการเมือง (political model) ตัวแบบนี ้เน้ นว่าการสร้ างความสมานฉันท์
การมี ส่ว นร่ ว มเป็ นสิ่ ง ที่ ย ากจะเกิ ดขึน้ ได้ ใ นความเป็ นจริ ง ความขัดแย้ ง จะเป็ นปรากฏการณ์
ธรรมดาที่ เ กิ ด ขึ น้ ได้ โดยทั่ ว ไป ความสํ า เร็ จ ของการนํ า นโยบายไปปฏิ บั ติ จึ ง เกิ ด ขึ น้ จาก
ความสามารถของผู้เล่น หรื อบุคคลที่เป็ นตัวแทนขององค์การ
5. ตัวแบบทัว่ ไป (general model) เป็ นตัวแบบการศึกษาการนํานโยบายไปปฏิบตั ิ ที่
รวมเอาตัวแปรบางส่วนจากตัวแบบอื่นๆ เข้ าไว้ ตัวแบบนี ้ให้ ความสําคัญแก่ปัจจัยหลัก 3 ประการ
คือ กระบวนการสื่อข้ อความ ปั ญหาด้ านสมรรถนะขององค์การที่นํานโยบายไปปฏิบตั ิ และความ
ร่วมมือสนับสนุนจากผู้ปฏิบตั ิ
6. ตัวแบบพัฒนาองค์กร (organization development model) ตัวแบบนี ้มุ่งสนองตอบ
ต่อ ความต้ อ งการทางจิ ต วิ ท ยาและสัง คมของมนุษ ย์ ซึ่ง เน้ น การมี ส่ว นร่ ว มทํ า งานเป็ นที ม ที่ มี
ประสิทธิภาพ การนํานโยบายมาปฏิบตั ใิ ห้ บงั เกิดความสําเร็ จ จึงน่าจะเป็ นเรื่ องของการจูงใจ การ
ใช้ ภาวะผู้นําที่เหมาะสม การสร้ างความผูกพัน โดยวิธีการให้ สมาชิกในองค์การมีส่วนร่ วมเพื่อให้
เกิดการยอมรับ ตลอดจนการสร้ างทีมงานมากกว่าการมุง่ ใช้ การควบคุม เป็ นต้ น
โดยสรุ ป แนวทางการพัฒนาองค์การที่ประสบความสําเร็ จ ผู้บริ หารควรตระหนักว่าการเกิด
แนวคิดในการเปลี่ ยนแปลงก่ อให้ เกิ ดประโยชน์ และคุณภาพใหม่ที่น่ าพอใจมาก เพราะทํ าให้ เกิ ด
แรงจูงใจต่อนักบริ หารในการสรรหาให้ ได้ มาซึ่งกระบวนการที่ สามารถแก้ ปัญหา และควบคุมการ
เปลี่ยนแปลงให้ เป็ นไปตามความต้ องการขององค์การ ซึง่ แนวทางการพัฒนาองค์การใดๆ ตาม ควรเป็ น
แนวทางที่ องค์ การนั น้ ยอมรั บและสามารถนํ าไปปฏิ บัติ กับองค์ การนัน้ ๆ ได้ อย่ างเหมาะสมกั บ
สภาพการณ์ปัจจุบนั และแนวทางที่องค์การยอมรับควรเป็ นแนวทางที่มาจากการมีสว่ นร่ วมในการเสนอ
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แนวคิดเห็นของบุคลากรในองค์การโดยเฉพาะผู้บริ หารองค์การ เพราะถือว่าเป็ นบุคคลสําคัญที่จะใช้
พฤติกรรมการบริ หาร
จากการศึกษาจะพบว่างานวิ จัยเกี่ ยวกับสุขภาพองค์ การ ส่วนใหญ่ เป็ นงานวิ จัยของ
ต่างประเทศ ที่ในระยะแรกเป็ นการศึกษาโดยใช้ แนวคิดของ มายส์ (Miles) เป็ นกรอบแนวคิดของการ
วิจยั ระยะต่อมาได้ แนวคิดของ ฮอยและคนอื่นๆ (Hoy and other) ได้ ศึกษาสุขภาพองค์การใน
สถาบันการศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยได้ ศกึ ษาบนแนวคิดพื ้นฐานของทฤษฎี
ระบบสังคม ส่วนงานวิจัยในประเทศเท่าที่ ศึกษาค้ นคว้ ามาพบว่ามี เพียง 3 เรื่ องที่ เป็ นการศึกษา
ค้ นคว้ าในระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงได้ ทําการวิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพองค์การเพื่อ
นําไปสู่การศึกษาสุขภาพองค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษาและพัฒนาเป็ นเครื่ องมือตรวจวัดสุขภาพ
องค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษา ซึง่ เป็ นข้ อค้ นพบที่ได้ จะไปพัฒนาองค์การทางด้ านการศึกษาต่อไป
ในอนาคต
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แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 มาตรา 4 ได้ ให้ ความหมายของสถานศึกษาและผู้บริ หารสถานศึกษาไว้ ดังนี ้ “สถานศึกษา
หมายความว่า สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรี ยน ศูนย์การเรี ยน วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัย
หน่วยงานการศึกษาหรื อหน่วยงานอื่นของรัฐหรื อของเอกชน ที่มีอํานาจหน้ าที่หรื อมีวตั ถุประสงค์
ในการจัดการศึกษา” “ผู้บริ หารสถานศึกษา หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการ
บริหารสถานศึกษาแต่ละแห่ง ทังของรั
้
ฐและเอกชน” ซึง่ ทังสองส่
้
วนมีสว่ นสําคัญที่ทําให้ เกิดการ
บริหารสถานศึกษาขึ ้น กู๊ด (Good) 308 ได้ กล่าวถึงการบริ หารสถานศึกษาไว้ ว่า เป็ นกิจกรรมต่าง ๆ
ที่กลุม่ คนทังในและนอกสถานศึ
้
กษา ร่วมมือกันดําเนินการเพื่อพัฒนาเด็กเยาวชน ประชาชน หรื อ
สมาชิกของสังคมในทุกด้ าน เพื่อให้ เป็ นสมาชิกที่ดีและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้ ธีรวุฒิ ประทุม
นพรัตน์ 309 ได้ กล่าวถึงการบริ หารสถานศึกษาไว้ ว่า หมายถึงกิจกรรมที่ผ้ บู ริ หารระดับสถานศึกษา
308

V. Good Carter, Dictionary of Education, 2nd ed. (New York : McGraw Hill Book company, 1959), 13.
309
ธีรวุฒิ ประทุมนพรัตน์, การบริหารการศึกษา (สงขลา : มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
สงขลา, 2529), 81.
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ปฏิบตั ริ ่วมกันกับผู้ที่เกี่ยวข้ องคือ จัดประสบการณ์เรี ยนรู้ และพัฒนาด้ านต่าง ๆ ให้ เกิดกับผู้เรี ยน
ตามความมุ่งหมายของหลักสูตร โดยมีทรัพยากรในการบริ หารคือ คน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ และ
การจัดการที่เหมาะสม ทํานองเดียวกัน มนตรี พรผล 310 กล่าวว่าการบริ หารสถานศึกษา เป็ น
กระบวนการในการดําเนินงานของผู้บริ หารสถานศึกษาและผู้เกี่ ยวข้ อง โดยใช้ ทรั พยากรให้
เกิดผลประโยชน์เหมาะสมกับสถานศึกษา ทังมี
้ จดุ มุง่ หมายเพื่อบริ การทางการศึกษาแก่คนทุกคน
ให้ มีความรู้ความสามารถ ทักษะพื ้นฐานในการดํารงชีวิต และมีคณ
ุ ลักษณะที่พงึ ประสงค์
ในการบริ หารสถานศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่
แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มีเจตนารมณ์ ที่จะให้ มีการบริ หารการศึกษาในรูปแบบกระจาย
อํานาจ ซึง่ ได้ ระบุไว้ ในมาตรา 39 ว่า “ให้ กระทรวงกระจายอํานาจการบริ หารและการจัดการศึกษา
ทังด้
้ านวิชาการ งบประมาณ การบริ หารงานบุคคล และการบริ หารทัว่ ไป ไปยังคณะกรรมการและ
สํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื ้นที่การศึกษาโดยตรง”311
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 กําหนดให้ กระทรวงศึกษาธิการ
กระจายอํานาจการบริ หารงานในด้ านต่างๆ ไปยังสถานศึกษาโดยตรง 312 ผู้บริ หารสถานศึกษาจึงมี
อํานาจหน้ าที่บริ หารงานให้ บรรลุวตั ถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 4 งาน คือ 1) การบริ หารงาน
วิชาการ 2) การบริ หารงานบุคคล 3) การบริ หารงานงบประมาณ และ 4) การบริ หารงานทัว่ ไป ซึง่
มีรายละเอียด ดังนี 313
้
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310

มนตรี พรผล, “ศึกษากระบวนการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน โรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัด
กระบี่” (งานนิพนธ์ มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ทักษิณ, 2546), 9.
311
กระทรวงศึกษาธิการ, “พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542,”
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ครุ ุสภา, 2542), 27.
312
เรื่ องเดียวกัน, 30.
313
กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการบริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานที่เป็ นนิตบิ ุคคล
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้ าและพัสดุภณ
ั ฑ์ (ร.ส.พ.), 2546), 32 – 73.
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การบริหารงานวิชาการ
การบริ หารงานวิชาการเป็ นภารกิจหลักของสถานศึกษาตามที่พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มุ่งให้ กระจายอํานาจให้ สถานศึกษามาก
ที่สดุ เพื่อความอิสระคล่องตัว สอดคล้ องกับความต้ องการของผู้เรี ยน สถานศึกษา ชุมชนและท้ องถิ่น
และการมีสว่ นร่วมจากผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียทุกฝ่ าย สามารถเกื ้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรี ยน ชุมชน
ท้ องถิ่น ได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพและมีประสิทธิภาพ ขอบข่ายภารกิจการบริ หารงานวิชาการ ประกอบด้ วย
1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2. การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้
3. การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรี ยน
4. การวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
6. การพัฒนาแหล่งเรี ยนรู้
7. การนิเทศการศึกษา
8. การแนะแนวการศึกษา
9. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
10. การส่งเสริ มความรู้ด้านวิชาการแก่ชมุ ชน
11. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น
12. การส่งเสริ มและสนับสนุนงานวิชาการแก่บคุ คล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน
และสถานบันอื่นที่จดั การศึกษา
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การบริหารงานงบประมาณ
การบริ หารงานงบประมาณของสถานศึกษามุ่งเน้ นความเป็ นอิสระ ในการบริ หารจัดการมี
ความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริ หารมุง่ เน้ นผลสัมฤทธิ์และการบริ หารงบประมาณ
แบบมุง่ เน้ นผลงาน ให้ มีการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ ของสถานศึกษา รวมทังจั
้ ดหารายได้ จาก
บริการมาใช้ ในการบริหารจัดการเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ส่งผลต่อคุณภาพที่ดีตอ่ ผู้เรี ยน
ขอบข่ายภารกิจการบริ หารงบประมาณ ประกอบด้ วย
1. การจัดทําและเสนอของบประมาณ
2. การจัดสรรงบประมาณ
3. การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้ เงินและผลการดําเนินงาน
4. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
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5. การบริ หารการเงิน
6. การบริ หารบัญชี
7. การบริ หารพัสดุและสินทรัพย์
การบริหารงานบุคลากร
การบริ หารงานบุคคลในสถานศึกษา เป็ นภารกิ จสําคัญที่ มุ่งส่งเสริ มให้ สถานศึกษา
สามารถปฏิบตั ิงานเพื่ อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา เพื่อดําเนินการด้ านการบริ หารงาน
บุค คลให้ เ กิ ด ความคล่ อ งตัว อิ ส ระภายใต้ ก ฎหมาย ระเบี ย บ เป็ นไปตามหลัก ธรรมาภิ บ าล
ข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ รับการพัฒนา มีความรู้ ความสามารถ มีขวัญกําลังใจ
ได้ รับ การยกย่องเชิดชูเกี ย รติ มี ความมั่นคงและก้ าวหน้ าในวิชาชี พ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของผู้เรี ยนเป็ นสําคัญ
ขอบข่ายภารกิจการบริ หารงานบุคคล ประกอบด้ วย
1. การวางแผนอัตรากําลังและการกําหนดตําแหน่ง
2. การสรรหาและการบรรจุแต่งตัง้
3. การเสริ มสร้ างประสิทธิภาพในการปฏิบตั ริ าชการ
4. วินยั และการรักษาวินยั
5. การออกจากราชการ
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การบริหารงานทั่วไป
การบริ ห ารงานทั่ว ไปเป็ นงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ การจัด ระบบบริ ห ารองค์ ก ร ให้ บ ริ ก าร
บริหารงานอื่น ๆ บรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพและเป้าหมายที่กําหนดไว้ โดยมีบทบาทหลักใน
การประสานส่งเสริ มสนับสนุนและการอํานวยการ ความสะดวกต่าง ๆ ในการให้ บริ การการศึกษา
ทุกรู ปแบบ มุ่งพัฒนาสถานศึกษาให้ ใช้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ส่งเสริ มในการ
บริ หารและจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามหลักการบริ หารงานมุ่งเน้ นผลสัมฤทธิ์ของงานเป็ น
หลักโดยเน้ นความโปร่ งใส ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ ตลอดจนการมีส่วนร่ วมของบุคคล
ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้ องเพื่อให้ การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ขอบข่ายภารกิจการบริ หารทัว่ ไป ประกอบด้ วย
1. การดําเนินงานธุรการ
2. งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
3. การพัฒนาระบบและเครื อข่ายข้ อมูลสารสนเทศ
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4. การประสานและพัฒนาเครื อข่ายการศึกษา
5. การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร
6. งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
7. การส่งเสริ มสนับสนุนด้ านวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และบริหารทัว่ ไป
8. การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้ อม
9. การจัดทําสํามะโนผู้เรี ยน
10. การรับนักเรี ยน
11. การส่งเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตาม
อัธยาศัย
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12. การระดมทรั
ส พยากรเพื่อการศึกษา าง

13. การส่งเสริ มกิจการนักเรี ยน
14. การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา
15. การส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร
หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่นที่จดั การศึกษา
16. งานประสานราชการกับเขตพื ้นที่การศึกษาและหน่วยงานอื่น
17. การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน
18. งานบริ การสาธารณะ
19. งานที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในงานอื่น
สรุ ปได้ ว่าแนวทางที่ใช้ ในการบริ หารสถานศึกษาในปั จจุบนั ได้ แบ่งกรอบงานเป็ น 4
ด้ าน คือ งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคลากร และงานบริ หารทัว่ ไป โดยมีขอบข่ายงาน
เป็ นไปตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด ในการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาในครัง้ นี ้เพื่อ
ไปสู่สิ่ง ที่ ดีขึน้ อย่า งต่อเนื่ อง ให้ คนไทยมี คุณ ภาพมี คุณลัก ษณะที่ พึง ประสงค์ ภายใต้ ก ารจัด
กระบวนการเรี ย นรู้ ที่ มี คุณ ภาพ โดยได้ รั บการส่ง เสริ ม สนับ สนุน ด้ ว ยระบบบริ ห ารจัดการที่ มี
ประสิทธิภาพและภายใต้ การจัดการที่มีสว่ นร่วมของทุกฝ่ าย
หัวใจสําคัญในการจัดการศึกษา ถือเป็ นกระบวนการดําเนินงานเกี่ยวกับหลักสูตรและ
การเรี ยนการสอนเพื่อให้ นกั เรี ยนได้ เรี ยนรู้ ตามที่กําหนดไว้ ในจุดมุ่งหมายของหลักสูตร เป็ นเรื่ องที่
สถานศึกษาและเขตพื ้นที่การศึกษาต้ องรับผิดชอบโดยตรง ดังนัน้ ผู้บริ หารหน่วยงานจะต้ องมี
ความรู้ ความเข้ าใจ และมีทกั ษะเกี่ยวกับหลักสูตร เพื่อนําการพัฒนาหลักสูตร และจัดการเรี ยนการ
สอนไปสูผ่ ลสําเร็ จตามจุดมุง่ หมายของหลักสูตร ปั จจัยสูค่ วามสําเร็จของหลักสูตรสถานศึกษาอยู่ที่
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การบริ หารงานอย่างเป็ นระบบ และการที่งานที่มีคณ
ุ ภาพนันสามารถตรวจสอบได้
้
จากโรงเรี ยนมี
ขอบข่ายการบริ หารงานที่ชดั เจน ผู้บริ หารโรงเรี ยนเกิดแนวคิดในการพัฒนางาน ซึง่ ต้ องตระหนักถึง
ร่ วมมือพัฒนางานในโรงเรี ยนอย่างจริ งจัง ผู้บริ หารโรงเรี ยนสามารถนําความรู้ ไปประยุกต์ใช้ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 314
นอกจากนี ไ้ ด้ มี นัก วิ ช าการได้ ทํ า การศึก ษาเกี่ ย วกับ การบริ ห ารสถานศึก ษา ซึ่ง มี
รายละเอียดดังนี ้ ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ 315 พบว่า เป็ นกระบวนการที่ผ้ บู ริ หารผู้มีหน้ าที่เกี่ยวกับ
งานบุคลากร และ/หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลขององค์การร่ วมกันใช้ ความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์ในการสรรหา การคัดเลือกและบรรจุบคุ คลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมให้ เข้ าปฏิบตั ิงาน
ในองค์การ พร้ อมทังดํ
้ าเนินการธํารงรักษา และพัฒนาให้ บคุ คลขององค์การมีคณ
ุ ภาพชีวิตการ
ทํางานที่เหมาะสม ตลอดจนเสริ มสร้ างหลักประกันให้ แก่สมาชิกที่ต้องพ้ นการร่ วมงานกับองค์การ
ให้ สามารถดํารงชีวิตในสังคมได้ อย่างมีความสุขในอนาคต โกนี (Goni) ทําการศึกษาเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ ระหว่างพฤติกรรมของครู ใหญ่โรงเรี ยนมัธยมศึกษากับประสิทธิผลโรงเรี ยนในรัฐกาดูน่า
ไนจีเรี ยศึกษาจากโรงเรี ยน จํานวน 8 แห่ง รวบรวมข้ อมูลโดยใช้ วิธีการสังเกตและการสัมภาษณ์
จากครูจํานวน180 คน พบว่า พฤติกรรมของครู ใหญ่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรม ค่านิยม ทัศนคติ และ
สภาพแวดล้ อม 316 ฮอร์ นเนอร์ (Horner) ได้ ทําการศึกษาประสิทธิผลของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา
ตามแนวคิดของ พาร์ สนั (Parsons) 4 ด้ าน คือ การปรับตัว การบรรลุเป้าหมาย การบูรณาการ
และการคงสภาพความสมบูรณ์ของระบบค่านิยม จากการศึกษาพบว่าการบูรณาการ การคง
สภาพความสมบูรณ์ ของระบบค่านิยมและการปรับตัวมีความสัมพันธ์ กันในระดับสูงนอกจากนี ้
การบูรณาการ การคงสภาพสมบูรณ์ของระบบของค่านิยมและการปรับตัวจะมีความสัมพันธ์ กบั
ผลสัมฤทธิ์ ในการบรรลุเป้าหมายอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ 317 ไทเลอร์ (Taylor) ได้ ศึกษา
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เรื่ องเดียวกัน, 32.
315
ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์, การจัดการทรั พยากรบุคคล, พิมพ์ครัง้ ที่ 2.
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542), 23.
316
G.G. Goni, “The Relationship of Behaviors of Secondary School
Principles to School Effectiveness in Kaduma State,” Dissertation Abstracts
international. (1989) : 165.
317
Ann Horner Judith, “School Effectiveness : A Conceptual Framework
Measures and Result from study in New Jersey Secondary School,” Dissertation
Abstracts international. (1984) : 24.
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ประสิทธิผลของโรงเรี ยนตามแนวความคิดของ พาร์ สนั (Parsons )ใน 4 ด้ าน คือ ความสามารถ
การปรับตัว ผลผลิตของโรงเรี ยน ความกลมเกลียว และแรงจูงใจ จากผลการศึกษาพบว่า
ความสามารถในการปรับตัวและความกลมเกลียวมีความสัมพันธ์ กนั อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ 318
วอทแมน (Worthman) วิจยั เรื่ องความสัมพันธ์ ระหว่างความเป็ นระบบราชการกับประสิทธิผลของ
โรงเรี ยนมัธยมศึกษา ผลการวิจยั พบว่า มีความสัมพันธ์ ในทางลบระหว่างราชการกับประสิทธิผล
องค์การ ความสามารถในการผลิตของครู กบั ระดับความเป็ นระบบราชการที่ครู มีประสบการณ์
ความสามารถในการปรับตัวของครู กับระดับความเป็ นระบบของราชการ และผู้วิจยั ได้ เสนอแนะ
ให้ โรงเรี ยนและระบบโรงเรี ยนหนีห่างจากความเป็ นองค์การที่มีลกั ษณะระบบราชการและควรมุ่งสู่
การเป็ นองค์การ ที่มีรูปแบบของความร่ วมมือซึง่ องค์การลักษณะนี ้ สามารถสร้ างความชื่นชมให้
เกิดขึ ้นได้ กบั ครู ในฐานะนักวิชาชีพโรงเรี ยนจะได้ รับการกระตุ้นให้ เกิดความผูกพันต่อวิชาชีพ การ
สอนและเน้ นการสร้ างเสริ มพลังของครูใหญ่ 319 เอดมอนท์และแอน (Edmond and Ann) ได้ สรุป
ผลการวิจยั ว่า ประสิทธิผลของโรงเรี ยนขึ ้นอยู่กบั ลักษณะของโรงเรี ยน (character of school)
มากกว่าลักษณะหรื อคุณสมบัติของครอบครัวของนักเรี ยนและเสนอว่า คุณลักษณะของโรงเรี ยน
ที่มีประสิทธิผลควรมี ดังนี ้ 1) มีผ้ นู ําการบริหารที่เข้ มแข็งมุง่ มัน่ เพื่อคุณภาพการเรี ยนการสอน 2) มี
บรรยากาศความคาดหวังของระดับการเรี ยนของผู้เรี ยนในระดับสูง 3) มีบรรยากาศที่เรี ยบร้ อย
และปลอดภัย 4) มีการให้ ความสําคัญกับการจัดการเรี ยนการสอนอย่างเข้ มแข็ง 5) มีการ
ตรวจสอบความก้ าวหน้ าของผู้เรี ยนอย่างสมํ่าเสมอ 320 แมนน์และลอเร็ นซ์ (Mann and Lawrence)
พบว่าปั จจัยที่สมั พันธ์ กบั ประสิทธิผลของโรงเรี ยน ได้ แก่ คุณลักษณะและพฤติกรรมของผู้บริ หาร
บรรยากาศในโรงเรี ยน 321 ดุ๊ก (Duke) ได้ ศกึ ษาประสิทธิผลของโรงเรี ยน พบว่าโรงเรี ยนที่มี
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319
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ประสิทธิผลจะต้ องมีลกั ษณะที่สําคัญ 7 ประการคือ 1) การนิเทศและพัฒนาครู ตามศักยภาพของ
แต่ละคน 2) การประเมินผลครูตามแนวนโยบาย 3) การจัดการเรี ยนการสอนและการสนับสนุนให้
มีบรรยากาศของความเป็ นเลิศ 4) การจัดทรัพยากรตามระดับความสําคัญตามนโยบายและความ
จําเป็ น 5) การควบคุมคุณภาพด้ วยการประเมินอย่างต่อเนื่อง 6) การประสานงานในระบบแมททริ กส์
7) การแก้ ปัญหาแบบมีสว่ นร่วม 322 ครี สพีลส์ (Chrispeels) ทําการศึกษาประสิทธิผลของโรงเรี ยน
ทัง้ 8 แห่ง พบว่า 1) การเปิ ดโอกาสให้ คณะกรรมการหลักสูตรและครู ได้ ทํางานร่ วมกันมีความ
จําเป็ นสําหรับการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของนักเรี ยน 2) โรงเรี ยนที่มีประสิทธิผลนันครู
้ ใหญ่ต้องมีภาวะ
ผู้นํา 3) ต้ องมีการวางแผนการพัฒนาบุคลากรที่ดี 323 เบนท์เล (Bentley) ได้ ศกึ ษาเกี่ยวกับการสร้ าง
ประสิทธิผลของโรงเรี ยนในระดับมัธยมศึกษาพบว่า โรงเรี ยนที่มีประสิทธิผลครู จะมีความสามัคคี
ร่วมกันในการทํางาน เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยน 324
สเต็ดดราย์ (Stedry) ได้ ให้ แนวคิดเกี่ยวกับการบริ หารงบประมาณว่างบประมาณเป็ น
แผนการเงินที่ใช้ เป็ นรู ปแบบสําหรับการปฏิบตั ิการในอนาคต และเป็ นเครื่ องมือควบคุมการ
ปฏิบตั ิการเหล่านัน้ อันเป็ นกิจลักษณะ แสดงถึงการใช้ ทรัพยากร แรงงาน วัตถุและอื่น ๆ 325 กูลิค
(Gulick) แสดงแนวคิดเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณว่า เป็ นการวางแผนหรื อโครงการใช้ จ่ายเงิน
การบัญชีและการควบคุมดูแลใช้ จ่ายเงินหรื อตรวจสอบบัญชีโดยรอบคอบและรัดกุมถึงแม้ วา่ หน้ าที่
ทรั พยากรบุคคลจะไม่ใช่งานหลักของหน่วยงานตามแนวคิดด้ านการบริ หาร แต่การจัดการ
ทรัพยากรบุคคล (human resource management) ได้ รับการยอมรับว่า เป็ นหน้ าที่ทางธุรกิจที่มี
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ความสําคัญไม่แพ้ การเงิน การตลาดหรื อการปฏิบตั ิการเช่นกัน ทังนี
้ ้นักวิชาการหลายท่านได้ แสดง
แนวคิดที่แตกต่างกันไป 326
งานวิชาการ มิลเลอร์ (Miller) ได้ กล่าวถึงขอบข่ายงาน วิชาการไว้ 4 ด้ าน คือ 1) การ
จัดโปรแกรมการเรี ยน 2) การปฏิบตั ิตามโปรแกรม 3) การติดตามการเรี ยนการสอน 4) การ
จัดบริ การการสอนจากขอบข่ายงานวิชาการทัง้ 4 ด้ านนัน้ ทําให้ เกิดกระบวนการในการจัดการงาน
327
ออสติน (Austin) ศึกษาความแตกต่างระหว่างโรงเรี ยนที่มี
วิชาการที่เป็ นลําดับขันตอน
้
ผลสัมฤทธิ์สงู กับโรงเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ตํ่าพบว่าปั จจัยที่สง่ ผลให้ เกิดความแตกต่างคือ 1) การที่
ครูใหญ่เป็ นผู้เกี่ยวข้ องในงานวิชาการ 2) การที่ครูใหญ่มีความคาดหวังสูง 3) ตัวครู ผ้ สู อนและ
ผู้เรี ยน 4) การจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นสติปัญญาการเรี ยนรู้ 328 เซอร์ จิโอวานนี่และคณะ
(Sergiovanni and others) แสดง แนวคิดว่าว่างานวิชาการประกอบด้ วย 1) การตังปรั
้ ชญา
การศึกษาขึ ้นมาเพื่อปฏิบตั ใิ ห้ บรรลุวตั ถุประสงค์ 2) การจัดทําโครงการทางการศึกษาต่างๆ 3) การ
จัดให้ มีการประเมินผลหลักสูตรและการเรี ยนการสอน 4) การสร้ างบรรยากาศในสถานศึกษาให้
พร้ อมที่จะเปลี่ยนแปลง และ 5) การจัดหาวัสดุสําหรับการเรี ยนการสอน 329
นอกจากนัน้ พะยอม วงศ์สารศรี แสดงแนวคิดว่า การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ เป็ น
กระบวนการที่ ผ้ ูบ ริ ห ารใช้ ศิ ล ปะและกลยุท ธ์ ดํ า เนิ น การสรรหาคัด เลื อ กและบรรจุ บุ ค คลที่ มี
คุณลักษณะเหมาะสม ให้ ปฏิบตั ิงานในองค์การ พร้ อมทังสนใจการพั
้
ฒนา ธํารงรักษาให้ สมาชิกที่
ปฏิบตั ิงานในองค์การเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ มีสขุ ภาพกายและจิตที่ดีในการทํางาน และยัง
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รวมไปถึงการแสวงหาวิธีการที่ทําให้ สมาชิกในองค์การที่ต้องพ้ นจาการทํางานด้ วยเหตุทพุ พลภาพ
เกษียณอายุ หรื อเหตุผลอื่นใดในงานให้ สามารถดํารงชีวิตอยูใ่ นสังคมอย่างมีความสุข 330
สรุ ป
การวิจัยเรื่ องการพัฒนาเครื่ องมือตรวจวัดสุขภาพองค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษา
ผู้วิจยั ได้ ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาเครื่ องมือและสุขภาพองค์การ สามารถสรุ ป
ขันตอนการสร้
้
างและการพัฒนาเครื่ องมือได้ 5 ขันตอน
้
คือ กําหนดโครงสร้ าง การพัฒนาเครื่ องมือ
การทดลองใช้ และหาคุณภาพเครื่ องมือ และการนําไปใช้ จริ ง แล้ วในการทดลองใช้ จะต้ องเลือก
ผู้ตอบที่มีลกั ษณะใกล้ เคียงกับกลุ่มที่จะใช้ จริ ง นอกจากนันผู
้ ้ วิจยั ได้ ศกึ ษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ
องค์การและการพัฒนาองค์การซึง่ ประกอบด้ วยความหมาย องค์ประกอบ การออกแบบหรื อการ
จัดองค์การ การพัฒนาองค์การ และลักษณะองค์การที่ประสบความสําเร็ จ ส่วนการศึกษาแนวคิด
ทฤษฏีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องสุขภาพองค์การ ซึ่งเป็ นการศึกษาสภาวการณ์ ขององค์การอย่างมี
แบบแผน ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาเกี่ยวกับความหมายของสุขภาพองค์การ พัฒนาการ เครื่ องวัดสุขภาพ
องค์ การ มิติสุขภาพองค์ การ ปั จจัยที่ มี ผลต่อสุขภาพองค์ การ ลักษณะของสุขภาพองค์ การ
รู ปแบบองค์การที่มีสขุ ภาพดีและแนวทางในการพัฒนาสุขภาพองค์การ และแนวคิดเกี่ยวกับการ
บริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษา ซึ่งการศึกษาเรื่ องสุขภาพองค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษานัน้
สามารถพิจารณาได้ จากมิติสขุ ภาพองค์การของโรงเรี ยน ทําให้ ผ้ บู ริ หารเข้ าใจสภาวะของโรงเรี ยน
ได้ เป็ นอย่างดี สามารถพัฒนาโรงเรี ยนให้ เป็ นองค์การที่ มีความสามารถในการจัดการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพผู้เรี ยน ซึง่ การพัฒนาเครื่ องมือตรวจวัดสุขภาพองค์การของ
โรงเรี ยนประถมศึกษานัน้ จะเป็ นเครื่ องมือในการตรวจวัดสุขภาพองค์การจะได้ ทราบถึงสภาวะ
สุขภาพองค์การของโรงเรี ยน เพื่อผู้บริ หารจะได้ หาแนวทางในการพัฒนาองค์การให้ เป็ นองค์การที่
มีประสิทธิภาพต่อไป
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พะยอม วงศ์สารศรี , การบริหารทรั พยากรมนุษย์ , พิมพ์ครัง้ ที่ 7 (กรุงเทพฯ :
ไทยวัฒนาพานิช, 2542), 5.

บทที่ 3
การดําเนินการวิจยั

ในการวิจยั เรื่ อง การพัฒนาเครื่ องมือตรวจวัดสุขภาพองค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษา
้
นการวิจยั เชิงคุณภาพ
ใช้ ระเบียบวิธีวิจยั แบบผสมผสาน (mixed methodology)331 ขันตอนแรกเป็
(qualitative research) และขันตอนสุ
้
ดท้ ายเป็ นการวิจยั เชิงปริมาณ (quantitative research) โดยมี
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อทราบองค์ประกอบสุขภาพองค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษา 2) เพื่อทราบ
ความสัมพันธ์ ขององค์ประกอบสุขภาพองค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษา และ 3) เพื่อทราบผล
การพัฒนาเครื่ องมือตรวจวัดสุขภาพองค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษา ผู้วิจยั ได้ กําหนดขันตอนการ
้
ดําเนินการวิจยั และระเบียบวิธีการวิจยั ดังนี ้
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ขัน้ ตอนการดําเนินการวิจัย

เพื่ อ ให้ ก ารวิ จัย ดํ า เนิ น ไปสอดคล้ อ งกับ วัต ถุป ระสงค์ ผู้วิ จัย ได้ กํ า หนดขัน้ ตอนการ
ดําเนินงานไว้ 3 ขันตอน
้
ดังนี ้
ขัน้ ตอนที่ 1 การจัดเตรี ยมโครงการวิจัย
ผู้วิจยั ได้ ทําการศึกษารวบรวมข้ อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับองค์ประกอบสุขภาพองค์การของ
โรงเรี ยนประถมศึกษา ซึง่ รวบรวมจากเอกสาร ผลงานวิจยั หนังสือ บทความวิชาการ วารสาร
และเวบไซด์ ต่ า ง ๆ โดยทํ า การวิ เ คราะห์ เ อกสาร ทฤษฏี เ กี่ ย วข้ อ งทัง้ ในและต่ า งประเทศ
นอกจากนี ย้ ั ง ได้ จากการสั ม ภาษณ์ ผ้ ู เชี่ ย วชาญและผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ ง เป็ นนั ก วิ ช าการใน
สถาบันการศึกษาและนักบริ หารการศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
จากนันนํ
้ าผลที่ได้ จากการศึกษามาจัดทําโครงร่างงานวิจยั แก้ ไขข้ อบกพร่ องตามข้ อเสนอแนะของ
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Abbas Tahakkori and Charies Tedlie, Mixed Methodology : Combining
Qualitative and Quantitative Approaches (Thousand Oaks, California : Sage, 1998),
21 – 25.
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อาจารย์ที่ปรึ กษา กรรมการควบคุมควบคุมวิทยานิพนธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และเสนออนุมตั ิโครงร่ าง
งานวิจยั จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ขัน้ ตอนที่ 2 ขัน้ การดําเนินการวิจัย
การดําเนินการวิจยั เป็ นขันตอนการศึ
้
กษาวิเคราะห์กําหนดกรอบแนวคิดเพื่อสร้ างและ
ั นาแล้ วไปเก็บข้ อมูลจากกลุม่
พัฒนาเครื่ องมือ นําไปทดลองใช้ ปรับปรุงคุณภาพ นําเครื่ องมือที่พฒ
ตัวอย่าง นําข้ อมูลที่ได้ มาตรวจสอบความถูกต้ อง วิเคราะห์ข้อมูล และแปลผลข้ อมูล ซึง่ มี
รายละเอียดของขันตอนในการดํ
้
าเนินการวิจยั ดังต่อไปนี ้
1. ศึกษาค้ นคว้ าตัวแปรเกี่ยวกับสุขภาพองค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษา การศึกษา
ค้ นคว้ าตัวแปรเกี่ยวกับสุขภาพองค์การ ผู้วิจยั กําหนดวิธีดําเนินการวิจยั ดังนี ้
1.1 ศึกษา วิเคราะห์และสรุปวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ องกับสุขภาพองค์การของโรงเรี ยน
ประถมศึกษาทังในและต่
้
างประเทศ
1.2 นําข้ อสรุปที่ได้ มาสังเคราะห์ (content synthesis) เป็ นองค์ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ
องค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษาเพื่อใช้ เป็ นกรอบในการสร้ างแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้ าง
(semi-structured interview)
1.3 นําแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้ าง (semi-structured interview) ที่ได้ รับ
คําแนะนําจากอาจารย์ที่ปรึ กษา ไปสัมภาษณ์ ผ้ เู ชี่ยวชาญ จํานวน 9 คน โดย ใช้ วิธีการสัมภาษณ์
แบบปฏิสมั พันธ์ (interactive interview) โดยผู้วิจยั ใช้ วิธีคดั เลือกผู้เชี่ยวชาญแบบเจาะจง (purposive
method) โดยผู้วิจยั มีเกณฑ์การคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญให้ มีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
นักวิชาการด้ านการศึกษา มีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
1. สําเร็ จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้ านการบริหารการศึกษา
2. มีผลงานทางวิชาการเผยแพร่สสู่ าธารณชน
3. เป็ นผู้ที่ได้ รับการยอมรับในแวดวงการศึกษา
นักวิชาการด้ านการบริหารการศึกษา มีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
1. สําเร็ จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้ านการบริ หารการศึกษา
2. เป็ นผู้บริ หารสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
3. เป็ นผู้ที่ได้ รับการยอมรับในแวดวงการศึกษา
1.4 นํ า บทสรุ ป ตัว แปรด้ า นสุข ภาพองค์ ก ารของโรงเรี ย นประถมศึก ษาจากการ
วิเคราะห์เอกสารและการสัมภาษณ์มาสังเคราะห์ (content synthesis) เพื่อนําไปสร้ างเป็ นข้ อ
คําถามในแบบสอบถาม
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2. การพัฒนาเครื่ องมือ ผู้วิจยั ดําเนินการพัฒนาเครื่ องมือวิจยั ดังนี ้
2.1 นํ า ตั ว แปรที่ เ กี่ ย วกั บ สุ ข ภาพองค์ ก ารมาพั ฒ นาเป็ นเครื่ อ งมื อ การวิ จั ย คื อ
แบบสอบถามข้ อเท็จจริงแบบ rubric scale (questionnaire)
2.2 ตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือการวิจยั โดยตรวจสอบความเที่ยงตรง (validity)
ด้ วยดัชนีความสอดคล้ องที่เรี ยกว่า IOC (index of item objective congruence) ซึง่ พิจารณาค่า
IOC ที่มีคา่ มากกว่า 0.5 ขึ ้นไป
2.3 การทดลองใช้ เครื่ องมือการวิจยั (try out) กับกลุม่ ตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุม่ ตัวอย่าง
เดียวกับการวิจยั ครัง้ นี ้ จํานวน 10 โรงเรี ยน ผู้ให้ ข้อมูล ได้ แก่ ผู้อํานวยการโรงเรี ยน จํานวน 2 คน
้ ้น 40 คน นํา
และครู ผ้ ปู ฏิบตั ิการสอนในโรงเรี ยนเดียวกัน จํานวน 2 คน รวมผู้ให้ ข้อมูลทังสิ
ข้ อมูลที่รวบรวมได้ มาวิเคราะห์หาความเชื่อมัน่ (reliability) ของแบบสอบถามด้ วยการคํานวณค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟา (  -coefficient) ด้ วยสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s
alpha coefficient)332 ได้ คา่ ความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามทังฉบั
้ บเท่ากับ 0.962
2.4 นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ ไปเก็บข้ อมูลกับผู้บริ หารและครู ผ้ ูสอน โรงเรี ยน
ประถมศึก ษา สัง กัดสํ า นัก งานคณะกรรมการโรงเรี ย นขัน้ พื น้ ฐานทั่ว ประเทศ จํ า นวน 29,054
โรงเรี ยน โดยใช้ การเลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบแบ่งกลุม่ (cluster sampling) ได้ กลุม่ ตัวอย่างทังสิ
้ ้น
120 โรงเรี ยน ผู้ให้ ข้อมูลจํานวน 480 คน
3. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจยั กําหนดการวิเคราะห์ข้อมูลไว้ ดังนี ้
3.1 การวิเคราะห์องค์ประกอบสุขภาพองค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษา ผู้วิจยั
กํ าหนดวิ ธี การดํ าเนิ นการวิ จัยโดยรวบรวมข้ อ มูล แล้ ว นํ า มาวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง สํ า รวจ
(exploratory factor analysis) เพื่อให้ ได้ องค์ ประกอบของสุขภาพองค์การของโรงเรี ยน
ประถมศึกษา
3.2 การวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ขององค์ประกอบสุขภาพองค์การของโรงเรี ยน
ประถมศึ ก ษา ผู้ วิ จัยนํ าองค์ ประกอบสุขภาพองค์ การของโรงเรี ยนประถมศึ กษาไปวิ เ คราะห์
ความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุ (path analysis) เพื่อทราบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบสุขภาพองค์การ
ของโรงเรี ยนประถมศึกษา
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Lee J. Cronbach, Essentials of Psychological Test, 4th ed. (New York :
Harper&Row, 1984), 126.
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4. ผลการพัฒนาเครื่ องมือวัดสุขภาพองค์ การของโรงเรี ยนประถมศึกษา ผู้วิจัยนํ า
องค์ประกอบสุขภาพองค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษามาวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู แบบขันตอน
้
(stepwise multiple regression analysis) ให้ ได้ สมการเพื่อวิเคราะห์สขุ ภาพองค์การของโรงเรี ยน
ประถมศึกษา
ขัน้ ตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย
ผู้วิจยั รวบรวมผลการวิเคราะห์ข้อมูล สรุ ปข้ อค้ นพบที่ได้ จากการวิจยั อภิปรายผลและ
ข้ อเสนอแนะ จากนันจั
้ ดทําร่ างรายงานผลการวิจยั นําเสนอคณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
ตรวจสอบความถูกต้ อง ปรับปรุ ง แก้ ไขข้ อบกพร่ องตามที่คณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
เสนอแนะ จัดทํารายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์เสนอบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขออนุมตั ิเป็ นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษาต่อไป
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รายละเอียดและขันตอนการดํ
้
าเนินการวิจยั ข้ างต้ น สามารถสรุปตามแผนภูมิที่ 11
ขัน้ ตอนการ
ดําเนินการ

กระบวนการ

ผลที่ได้

ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
กับสุขภาพองค์การ
ขัน้ ที่ 1
ศึกษาค้ นคว้ าตัว
แปรเกี่ยวกับ
สุขภาพองค์การ

สัมภาษณ์ผ้ เู ชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ
เกี่ยวกับตัวแปรสุขภาพองค์การ
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ตัวแปร
สุขภาพองค์การของ
โรงเรี ยนขันพื
้ ้นฐาน

สร้ างเครื่ องมือ
(แบบสอบถามองค์ประกอบสุขภาพองค์การ)

ขัน้ ที่ 2
การพัฒนา
เครื่ องมือ

ตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ
- Validity โดยใช้ IOC
- Reliability โดย สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค
(Cronbach’s alpha coefficient)

เครื่ องมือ
แบบสอบถาม
แบบ rubric scale
ฉบับสมบูรณ์

เก็บข้ อมูลจากกลุม่ ตัวอย่าง

ขัน้ ที่ 3
วิเคราะห์ข้อมูล

- วิเคราะห์องค์ประกอบสุขภาพองค์การ
โดยการใช้ เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
สํารวจ (exploratory factor analysis)
- วิเคราะห์ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ โดย
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (path
analysis)
- วิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู แบบขันตอน
้
(stepwise multiple regression analysis)

แผนภูมิที่ 11 แสดงขันตอนการดํ
้
าเนินการวิจยั

- องค์ประกอบสุขภาพ
องค์การของโรงเรี ยน
ประถมศึกษา
- สมการวิเคราะห์
สุขภาพองค์การ
- เครื่ องมือตรวจวัด
สุขภาพองค์การ
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ระเบียบวิธีวจิ ัย
เพื่ อ ให้ งานวิ จัย ครั ง้ นี เ้ ป็ นไปตามวัต ถุ ป ระสงค์ ข องการวิ จัย ผู้ วิ จัย จึ ง ได้ กํ า หนด
รายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจยั ซึง่ ประกอบด้ วยแผนแบบของการวิจยั ประชากร กลุม่
ตัวอย่าง ตัวแปรที่ศกึ ษา เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั การสร้ างเครื่ องมือ การเก็บรวบรวมข้ อมูลและ
สถิตทิ ี่ใช้ ในการวิจยั ตามรายละเอียด ดังนี ้
แผนแบบการวิจัย
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั วิธีแบบผสมผสาน (mixed methodology) ที่มีการศึกษา
สุขภาพองค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษา เป็ นการนําตัวแปรซึง่ ได้ มาจากการวิเคราะห์เอกสารและ
เป็ นการ
การสัมภาษณ์ ผ้ ทู รงคุณวุฒิมาสร้ างเป็ นแบบสอบถามเพื่อสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง
ตรวจสอบสภาวการณ์ โดยไม่มีการทดลอง (the one - shot, non - experimental, case study design)
งานวิจยั สามารถสรุปเป็ นแผนผังของแผนแบบการวิจยั ได้ ดังแผนภูมิที่ 12
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O

R

เมื่อ

X

R หมายถึง กลุม่ ตัวอย่างที่ได้ จากการสุม่ โรงเรี ยนประถมศึกษา
สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
X หมายถึง ตัวแปรที่ศกึ ษา ได้ แก่ ข้ อมูลพื ้นฐานของผู้ตอบ
แบบสอบถามและตัวแปรที่เกี่ยวกับสุขภาพองค์การ
ของโรงเรี ยนประถมศึกษา
O หมายถึง ข้ อมูลที่ได้ จากการศึกษา

แผนภูมิที่ 12 แสดงแผนแบบการวิจยั
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ประชากร
ประชากรที่ใช้ ในการศึกษาแบ่งตามขันตอนการดํ
้
าเนินการวิจยั ดังนี ้
1. การศึกษาค้ นคว้ าตัวแปรที่เกี่ยวข้ องกับองค์ประกอบสุขภาพองค์การของโรงเรี ยน
ประถมศึกษา ผู้วิจยั เก็บข้ อมูลจากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ประชากรในขันนี
้ ้
จํานวน 9 คน
2. การวิ เ คราะห์ องค์ ป ระกอบสุข ภาพองค์ ก ารของโรงเรี ย นประถมศึก ษา ผู้วิ จัย ใช้
แบบสอบถามประชากรในขัน้ นี ้ คือ โรงเรี ย นประถมศึก ษา สัง กัด สํ า นัก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน จํานวน 29,054 โรง
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ตารางที่ 2 แสดงจํานวนและขนาดของโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการโรงเรี ยนขันพื
้ ้นฐาน
ขนาดโรงเรี ยนประถมศึกษา
ขนาดเล็ก (1 - 120 คน)
ขนาดกลาง (121 - 300 คน)
ขนาดใหญ่ (301 คนขึ ้นไป)
รวม

จํานวน
14,024
10,658
4,372
29,054

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน, รายงานข้ อมูลจํานวนสถานศึกษา [Online],
accessed 6 May 2010. Available from http://doc.obec.go.th/doc/web_doc/
กลุ่มตัวอย่ างและผู้ให้ ข้อมูล
ในการศึกษาครัง้ นี ้ผู้วิจยั ใช้ โรงเรี ยนเป็ นหน่วยการวิเคราะห์ (unit of analysis) ผู้วิจยั
ได้ คํานวณหาขนาดกลุม่ ตัวอย่างจากตารางสําเร็ จรูปของยามาเน่ (Yamane) ที่ระดับความ
เชื่อมัน่ 90% และให้ ความคลาดเคลื่อนของผลการสุม่ ไม่เกินร้ อยละ 10(±10%) ซึง่ เป็ นที่ยอมรับ ได้
ขนาดกลุม่ ตัวอย่างที่เป็ นโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน จํานวน 120
โรงเรี ยน 333

333

Taro Yamane, Statistics : An Introductory Analysis (New York : Harper &
Row Publishng., 1967), 886.
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เพื่อให้ ได้ กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นโรงเรี ยนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพื
้ ้นฐานตามเป้าหมายที่กําหนดผู้วิจยั ใช้ เลือกแบบแบ่งกลุม่ (cluster sampling)334
โดยมีวิธีดําเนินการ ดังนี ้
1. เลือกตัวอย่างตามโอกาสทางสถิติ (probability sampling) แบบแบ่งกลุม่ (cluster
sampling) ตามเขตตรวจราชการ จํานวน 20 เขตตรวจ
2. สุม่ เลือกจังหวัดในแต่ละเขตตรวจราชการ โดยวิธีการสุม่ อย่างง่าย (simple random
sampling) เขตละ 1 จังหวัด จํานวน 20 จังหวัด
3. สุม่ เขตพื ้นที่การศึกษาในแต่ละจังหวัด โดยวิธีการสุม่ อย่างง่าย (simple random
sampling) จังหวัดละ 1 เขตพื ้นที่การศึกษา จํานวน 20 เขต
4. สุม่ โรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐานในแต่ละเขตพื ้นที่โดย
วิธีการสุม่ อย่างง่าย (simple random sampling) โดยสุม่ เขตพื ้นที่การศึกษาละ 6 โรงเรี ยน โดย
แบ่งโรงเรี ยนออกเป็ น 3 ขนาด คือ ขนาดใหญ่ 2 โรงเรี ยน ขนาดกลาง 2 โรงเรี ยน และขนาดเล็ก 2
โรงเรี ยน รวมทังสิ
้ ้น 120 โรงเรี ยน
5. สุม่ ผู้ให้ ข้อมูล โดยในแต่ละโรงเรี ยนกําหนดผู้ให้ ข้อมูลโรงเรี ยนละ 4 คน ประกอบด้ วย
ผู้บริ หารโรงเรี ยน โรงเรี ยนละ 2 คน และครูผ้ ปู ฏิบตั ิการสอนในโรงเรี ยนเดียวกันโรงเรี ยนละ 2 คน
รวม 120 โรงเรี ยน รวมผู้ให้ ข้อมูลทังสิ
้ ้น 480 คน ดังที่แสดงไว้ ในแผนภูมิที่ 13
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334

พวงรัตน์ ทวีรัตน์, วิธีวิจยั ทางพฤติกรรมศาสตร์ , พิมพ์ครัง้ ที่ 7 (กรุงเทพฯ :
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2540), 89 – 90.

187
เขตตรวจราชการ
ทั่วประเทศ
20 เขต

เขตตรวจ
ราชการ
ที่ 1

เขตตรวจ
ราชการ
ที่ 2

จังหวัด

เขต
ตรวจ
ราชการ
ที่ 3

ขัน้ ที่ 1 ผู้วิจยั จําแนกโรงเรี ยนทัว่ ประเทศตาม
เขตตรวจราชการ จํานวน 20 เขต

…

เขต
ตรวจ
ราชการ
ที่ 18
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เขต
ตรวจ
ราชการ
ที่ 19

เขตตรวจ
ราชการ
ส่วน
กลาง

ขัน้ ที่ 2 ผู้วิจยั สุม่ จังหวัดในแต่ละเขตตรวจราชการ โดยวิธีการสุม่
อย่างง่าย (โดยวิธีจบั สลาก) เขตละ 1 จังหวัด รวม 20 จังหวัด

เขต
พื ้นที่
การศึกษา

ขัน้ ที่ 3 ผู้วิจยั สุม่ เขตพื ้นที่การศึกษาในแต่ละจังหวัด โดย
วิธีการสุม่ อย่างง่าย (โดยวิธีจบั สลาก) จังหวัดละ 1 เขต รวม
20 เขตพื ้นที่การศึกษา

โรงเรี ยน

ขัน้ ที่ 4 ผู้วิจยั สุม่ โรงเรี ยนในแต่ละเขตพื ้นที่การศึกษา โดย
วิธีการสุม่ อย่างง่าย (โดยวิธีจบั สลาก) ได้ โรงเรี ยนเขตพื ้นที่
การศึกษาละ 6 โรงเรี ยน รวมทังสิ
้ ้น 120 โรงเรี ยน

ผู้ให้ ข้อมูล
- ผู้บริหาร
- ครู

ขัน้ ที่ 5 ผู้วิจยั กําหนดผู้ให้ ข้อมูลในแต่ละโรงเรี ยนประกอบด้ วย
ผู้บริหาร 2 คน ครู 2 คน รวมผู้ให้ ข้อมูลทังสิ
้ ้น 480 คน

แผนภูมิที่ 13 แสดงวิธีการเลือกกลุม่ ตัวอย่าง
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ตารางที่ 3 แสดงจํานวนประชากร กลุม่ ตัวอย่างและผู้ให้ ข้อมูล จําแนกตามเขตตรวจราชการ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

เขตตรวจ
ราชการ
ส่วนกลาง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
น่าน
พิษณุโลก
อุทยั ธานี
นนทบุรี
สระบุรี
ราชบุรี
สมุทรสาคร
สมุทรปราการ
ชลบุรี
หนองคาย
นครพนม
มหาสารคาม
ชัยภูมิ
ศรี ษะเกษ
สุราษฎร์ ธานี
พัทลุง
ภูเก็ต
นราธิวาส
สงขลา
รวม

สํานักงานเขต
พื ้นที่การศึกษา
3
2
1
2
2
2
2
1
2
1
3
1
1
2
2
2
1
1
2
3
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จํานวนกลุม่
ตัวอย่าง
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
120

จํานวนผู้ให้
ข้ อมูล
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
480
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ตัวแปรที่ศกึ ษา
ตัวแปรที่ใช้ ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ประกอบด้ วยตัวแปรพื ้นฐานและตัวแปรที่ศกึ ษา ซึง่
มีรายละเอียด ดังนี ้
1. ตัวแปรพื ้นฐาน คือตัวแปรที่เกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ให้ ข้อมูล ได้ แก่ เพศ อายุ
ระดับวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการทํางานด้ านบริหารหรื อครูผ้ ปู ฏิบตั กิ ารสอน บทบาทหน้ าที่
ในโรงเรี ยน และจํานวนนักเรี ยนในโรงเรี ยน
2. ตัวแปรที่ศกึ ษา คือตัวแปรที่เกี่ยวข้ องกับองค์ประกอบของสุขภาพองค์การของโรงเรี ยน
ประถมศึกษา ซึ่งเป็ นผลจากการสรุ ปแนวคิดทฤษฎีของนักวิชาการที่ได้ ศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพ
องค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษา ได้ แก่ มายส์ (Miles) ฮอยและฟอร์ ซิส (Hoy and Forsyth)
เวปป์ (Webb) ฮอยและซาโบ (Hoy and Sabo) พอร์ ดเกอสกี ้ (Podgursky) ฮอย ทาร์ เตอร์ และ
คอทท์แคมป์ (Hoy, Tarter and Kottkamp) โอเวน (Owens) พรรณี สุวตั ถี และผลการสรุ ปความ
คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่ได้ จากการสัมภาษณ์ ประกอบด้ วยตัวแปรที่ศกึ ษา ดังนี ้
1. โรงเรี ยนเปิ ดกว้ างรับความคิดเห็นจากชุมชน
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2. โรงเรี ยนมีความสัมพันธ์ที่ดีกบั ชุมชน
3. โรงเรี ยนมีการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรี ยน
4. โรงเรี ยนมีการจัดประชุมคณะกรรมการศึกษา
5. ผู้บริ หารกล้ าเผชิญปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้น
6. ผู้บริ หารได้ พฒ
ั นางานด้ านต่าง ๆ ที่ปฏิบตั ิ
7. ผู้บริ หารสามารถแก้ ปัญหาที่เกิดขึ ้นภายในโรงเรี ยนได้
8. นโยบายของโรงเรี ยนสอดคล้ องกับสถานการณ์ปัจจุบนั
9. โรงเรี ยนประสบความสําเร็จตามนโยบายและเป้าหมายที่ได้ กําหนดไว้
10. ผู้บริ หารเป็ นที่ยอมรับของผู้บริ หารระดับต่าง ๆ
11. ผู้บริ หารเป็ นแบบอย่างที่ดี
12. ผู้บริ หารเป็ นผู้มีความรู้ความสามารถ
13. ผู้บริ หารกําหนดกรอบภาระหน้ าที่และแนวทางในการปฏิบตั งิ านของครู
14. ผู้บริ หารปฏิบตั ติ อ่ ครูทกุ คนอย่างเสมอภาคและยุตธิ รรม
15. ครูมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจแก้ ปัญหาของโรงเรี ยน
16. ผู้บริ หารแสวงหาแนวทางการบริ หารจัดการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
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17. ผู้บริ หารมีอิทธิพลต่อการปฏิบตั งิ านครู
18. ผู้บริ หารชี ้แจงให้ ครูทราบถึงความคาดหวังที่โรงเรี ยนได้ รับจากครู
19. ผู้บริ หารเป็ นที่ปรึกษาให้ ครูเกี่ยวกับปั ญหาที่เกิดขึ ้นในชันเรี
้ ยน
20. ผู้บริ หารเข้ าใจถึงข้ อจํากัดในการทํางานของครู
21. ผู้บริ หารเปลี่ยนแปลงการบริหารงานเพื่อให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
22. ผู้บริ หารรับฟั งข้ อเสนอแนะของครูไปพิจารณาปรับปรุงการบริหาร
23. ผู้บริ หารสนับสนุนให้ ครูได้ พฒ
ั นาตนเองเสมอ
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25. โรงเรี ยนมีส
ระบบสวัสดิการให้ กบั ครู

24. ผู้บริ หารประเมินผลการปฏิบตั งิ านตามแผนงาน/โครงการ

26. ผู้บริ หารมีความเป็ นมิตร

27. ครูมีโอกาสได้ ทํางานอย่างเต็มศักยภาพ
28. โรงเรี ยนจัดทําเอกสาร บัญชี การเงินอย่างเป็ นระบบ
29. โรงเรี ยนจัดทําเอกสารทะเบียน พัสดุ อย่างเป็ นระบบ
30. โรงเรี ยนมีการตรวจสอบ และควบคุมหลักฐานการใช้ งบประมาณ
31. ผู้บริ หารมีบคุ ลิกภาพที่ดี
32. โรงเรี ยนจัดสวัสดิการ กองทุน ช่วยเหลือนักเรี ยนที่ประสบปั ญหา
33. ครูรับทราบคําสัง่ ระเบียบการต่าง ๆ ล่วงหน้ าโดยแจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
34. โรงเรี ยนมีคณ
ุ ภาพเป็ นที่ยอมรับในระดับเขตพื ้นที่
35. ผู้บริ หารมีความเคร่งครัดในการปฏิบตั ติ ามกรอบงานของครู
36. ผู้บริหารมอบหมายงานให้ ครูปฏิบตั งิ านตามความรู้ ความสามารถ และความถนัด
37. ผู้บริ หารมีความตังใจปฏิ
้
บตั งิ านให้ มีประสิทธิภาพ
38. บุคลากรทราบถึงวิสยั ทัศน์เป้าหมายในการทํางานของโรงเรี ยน
39. ความคาดหวังที่มีตอ่ การทํางานของครู
40. ครูปฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบ ข้ อบังคับของโรงเรี ยน
41. โรงเรี ยนมีแผนในการทํางานที่ชดั เจน
42. โรงเรี ยนมีแผนการติดตามงานอย่างต่อเนื่อง
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43. โรงเรี ยนมีมาตรฐานการปฏิบตั งิ านและยึดถือเป็ นแนวปฏิบตั งิ าน
44. โรงเรี ยนมีการประเมินผลการปฏิบตั งิ านอย่างเป็ นธรรม
45. โรงเรี ยนบริ การข่าวความเคลื่อนไหวที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การทํางาน
46. โรงเรี ยนมีวสั ดุอปุ กรณ์ทนั สมัยครบถ้ วน
47. ครูมีความสามารถใช้ สื่อในการจัดการเรี ยนการสอน
48. โรงเรี ยนจัดสรรปริมาณงานให้ ครูรับผิดชอบอย่างเหมาะสม
49. โรงเรี ยนได้ รับงบประมาณอย่างเพียงพอ
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51. โรงเรี ยนมีหส
้ องปฏิบตั กิ ารต่างๆ เพียงพอกับจํานวนนั
50. โรงเรี ยนมีสื่อการเรี ยนการสอนเพียงพอ

52. โรงเรี ยนมีการบริหารจัดการพื ้นที่อย่างเป็ นสัดส่วน
53. โรงเรี ยนมีวสั ดุอปุ กรณ์สํารองไว้ เพียงพอ

54. ครูได้ รับการอบรมเกี่ยวกับการใช้ อปุ กรณ์การเรี ยนการสอนที่ทนั สมัย
55. โรงเรี ยนมีการนําวัสดุที่ใช้ แล้ วมาใช้ ให้ เกิดประโยชน์
56. โรงเรี ยนจัดหาทรัพยากรมาสนับสนุนในการปฏิบตั งิ าน
57. ผู้บริ หารจัดเวรยามรักษาความปลอดภัยให้ กบั โรงเรี ยน
58. ครูมีขวัญและกําลังใจในการทํางาน
59. ครูมีความกระตือรื อร้ นในการทํางาน
60. ครูมีความรู้สกึ ภาคภูมิ ใจที่ทํางานในโรงเรียน
61. ครูเชื่อมัน่ ในความรู้ความสามารถในการบริหารงานของผู้บริหาร
62. ครูพงึ พอใจในงานที่ได้ รับมอบหมายให้ ปฏิบตั งิ าน
63. ครูมีความศรัทธาต่อวิชาชีพครู
64. ครูตระหนักว่าทุกคนเป็ นกําลังสําคัญของโรงเรี ยน
65. โรงเรี ยนมีการร่วมมือและประสานงานกันอย่างเข้ มแข็ง และมีการทํางานเป็ นทีม
66. โรงเรี ยนมีการใช้ ภมู ิปัญญาท้ องถิ่น และวิทยากรจากภายนอกมาใช้ ในการพัฒนาการ
เรี ยนการสอน
67. โรงเรี ยนจัดประชุมผู้ปกครอง ให้ รับทราบและเข้ าใจเกี่ยวกับการจัดหลักสูตรของโรงเรี ยน
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68. ผู้บริ หารใช้ เทคนิคการบริหารแบบมีสว่ นร่วม
69. ครูจดั กิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสําคัญ
70. ครูได้ รับการพัฒนาความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการนําหลักสูตรไปใช้
71. มีกิจกรรมพบปะสังสรรค์นอกเวลาการทํางานระหว่างผู้บริหารกับครูในงานต่าง ๆ
72. บุคลากรในโรงเรี ยนประสบความสําเร็จในการทํางาน
73. ครูพงึ พอใจต่อสวัสดิการที่โรงเรี ยนจัดให้
74. นักเรี ยนมีความรู้ความสามารถเป็ นไปตามหลักสูตรกําหนด
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76. นักเรี ยนให้ส
ความสําคัญเกี่ยวกับวิชาการ

75. โรงเรี ยนกําหนดมาตรฐานของผลการปฏิบตั งิ านด้ านวิชาการในระดับสูง
77. โรงเรี ยนส่งเสริมให้ มีการจัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรี ยน

78. โรงเรี ยนมีกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนและประเมินผลที่เป็ นระบบ
79. โรงเรี ยนปรับหลักสูตรให้ เหมาะสมกับสภาพท้ องถิ่น
80. ครูจดั ตกแต่งห้ องเรี ยนเพื่อมีบรรยากาศเอื ้อต่อการเรี ยนรู้ของนักเรี ยน
81. โรงเรี ยนมีการวางแผนและการนิเทศภายในอย่างเป็ นระบบ
82. โรงเรี ยนจัดบริการห้ องสมุดที่เหมาะสมและเป็ นระบบ
83. โรงเรี ยนจัดทําเอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของครู
84. ครูมีความรู้ความสามารถในการพัฒนากิจกรรมการเรี ยนการสอน
85. ผู้บริ หารมีความรู้ความสามารถด้ านงานวิชาการ
86. โรงเรี ยนให้ บริการข่าวสารทางวิชาการที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ความก้ าวหน้ าในวิชาชีพ
87. นักเรี ยนมีนิสยั ใฝ่ รู้ใฝ่ เรี ยน
88. โรงเรี ยนมีชื่อเสียงด้ านวิชาการ
89. โรงเรี ยนจัดสภาพแวดล้ อมเอื ้อต่อการเรี ยนรู้ของนักเรี ยน
90. นักเรี ยนมีความรับผิดชอบเรื่ องการบ้ าน
91. โรงเรี ยนมีแผนปฏิบตั งิ านประจําปี
92. ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียทราบถึงเป้าหมายของแผนปฏิบตั กิ ารประจําปี
93. ครูทําแผนการจัดการเรี ยนรู้
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94. โรงเรี ยนมีโครงการซ่อมเสริมเพื่อช่วยเหลือนักเรี ยนอย่างเป็ นระบบ
95. นักเรี ยนมีสว่ นร่วมในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
96. โรงเรี ยนส่งเสริมให้ ครูมีการจัดทําเอกสารที่ศกึ ษาเด็กเป็ นรายบุคคล
97. ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียมีสว่ นร่วมในการกําหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายของโรงเรี ยน
98. โรงเรี ยนมีเป้าหมายสอดคล้ องกับนโยบายและแผนการศึกษาระดับชาติ
99. โรงเรี ยนนําเป้าหมายมากําหนดเป็ นแผนงาน/โครงการในการปฏิบตั งิ าน
100. โรงเรี ยนได้ ศกึ ษาสภาพปั ญหาและความต้ องการของชุมชนเพื่อกําหนดเป้าหมาย
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102. โรงเรี ยนสามารถปรั
อมในชุมชน
ส บบทบาทให้ทนั ต่อความเปลีา่ยนแปลงของสภาพแวดล้
101. โรงเรี ยนมีการกําหนดเป้าหมายชัดเจน เข้ าใจง่ายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
103. โรงเรี ยนได้ รับการสนับสนุนส่งเสริมในการพัฒนาจากทุกฝ่ าย
104. โรงเรี ยนมีอิสระในการจัดการศึกษา
105. โรงเรี ยนเป็ นแหล่งเรี ยนรู้
106. โรงเรี ยนมีการส่งเสริมการเข้ าร่วมกิจกรรมของชุมชน
107. โรงเรี ยนมีอิสระในการบริหารงบประมาณ
108. โรงเรี ยนมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานของนักเรียน
109. ครูได้ รับความสะดวกในการติดต่อกับฝ่ ายต่าง ๆ
110. โรงเรี ยนมีวิธีการติดต่อสื่อสารที่ทนั สมัย
111. โรงเรี ยนมีข้อมูลสารสนเทศที่ถกู ต้ อง รวดเร็ว และเป็ นปั จจุบนั
112. โรงเรี ยนมีการแจ้ งข้ อมูลข่าวสารกับผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียทราบ
113. มีการใช้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ ในการบริหารจัดการ
114. โรงเรี ยนใช้ กระบวนการจัดการเรี ยนรู้เพื่อให้ นกั เรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ที่สงู ขึ ้น
115. โรงเรี ยนได้ เชิญวิทยากรภายนอก มาใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอน
116. ครูใช้ สื่อเทคโนโลยีที่ทนั สมัยประกอบการเรี ยนการสอน
117. โรงเรี ยนมีโครงการเพื่อส่งเสริ มการคิดค้ น การผลิตสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา
118. โรงเรี ยนส่งเสริมให้ ครูมีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสอนใหม่ๆ
119. โรงเรี ยนมีโครงการที่สง่ เสริมด้ านสุขภาพอนามัยแก่นกั เรี ยน
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120. โรงเรี ยนมีโครงการที่สง่ เสริมคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ให้ กบั นักเรี ยน
121. โรงเรี ยนมีโครงการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนอย่างเป็ นระบบและดําเนินการ
อย่างต่อเนื่อง
122. ครูมีความผูกพันธ์กบั นักเรี ยน
123. ครูมีความสนใจร่วมกันแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้นในโรงเรี ยน
124. ผู้บริ หารกําหนดภาระหน้ าที่ให้ ครูแต่ละคนอย่างชัดเจน
125. ผู้บริ หารทํางานร่วมกับครูได้ เป็ นอย่างดี
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126. ครูทกุ คนมีอิสระในการปฏิบตั งิ านและแสดงความคิดเห็น
128. ผู้บริ หารมีวธิ ีการทํางานที่เหมาะสมกับสถานการณ์

129. ผู้บริ หารปฏิบตั งิ านสอดคล้ องกับสภาพแวดล้ อมของโรงเรี ยน
130. โรงเรี ยนมีอตั รากําลังครูเป็ นไปตามเกณฑ์
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ ใช้ เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล 2 ประเภท คือ
1. แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้ าง (semi-structured interview) ผู้วิจยั พัฒนามาจากการ
ทบทวนวรรณกรรม เอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อใช้ ในการค้ นคว้ าเกี่ยวกับตัวแปรองค์ประกอบ
สุขภาพองค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษา โดยการสัมภาษณ์ผ้ เู ชี่ยวชาญ
2. การวิ เคราะห์ องค์ ประกอบสุขภาพองค์ การของโรงเรี ยนประถมศึกษา ผู้วิจัยใช้
แบบสอบถามข้ อเท็จจริ ง แบบ rubric scale (questionnaires) สอบถามผู้บริ หารโรงเรี ยนและครู โดย
แบบสอบถามฉบับนี ้แบ่งออกเป็ น 2 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 สถานภาพทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 6 ข้ อ ได้ แก่ เพศ อายุ
ระดับวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการทํางานด้ านบริ หารหรื อครูผ้ ปู ฏิบตั ิการสอน บทบาทหน้ าที่
ในโรงเรี ยน และจํานวนนักเรี ยนในโรงเรี ยน ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบตรวจสอบรายการ
(check-list)
ตอนที่ 2 ตัวแปรที่เกี่ยวกับองค์ประกอบสุขภาพองค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษา
จํานวน 130 ข้ อ ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (check-list) มีรายละเอียด ดังนี ้
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ระดับ 5 หมายถึง โรงเรี ยนปฏิบตั ิ จํานวน
ระดับ 4 หมายถึง โรงเรี ยนปฏิบตั ิ จํานวน
ระดับ 3 หมายถึง โรงเรี ยนปฏิบตั ิ จํานวน
ระดับ 2 หมายถึง โรงเรี ยนปฏิบตั ิ จํานวน
ระดับ 1 หมายถึง โรงเรี ยนปฏิบตั ิ จํานวน

5
4
3
2
1

รายการ มีคา่ นํ ้าหนักเท่ากับ 5 คะแนน
รายการ มีคา่ นํ ้าหนักเท่ากับ 4 คะแนน
รายการ มีคา่ นํ ้าหนักเท่ากับ 3 คะแนน
รายการ มีคา่ นํ ้าหนักเท่ากับ 2 คะแนน
รายการ มีคา่ นํ ้าหนักเท่ากับ 1 คะแนน

การสร้ างและพัฒนาเครื่องมือการวิจยั
การสร้ างและพัฒนาเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ในแต่ละขันการดํ
้
าเนินการมีรายละเอียด
ดังนี ้
1. การค้ นคว้ าตั ว แปรที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ องค์ ป ระกอบสุ ข ภาพองค์ ก ารของโรงเรี ย น
ประถมศึกษา เครื่ องมือที่ในการวิจยั คือ แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้ าง (semi - structured interview)
ผู้วิจยั ดําเนินการ ดังนี ้
1.1 ศึกษาวิเคราะห์ หลักการแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับสุขภาพ
องค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษา
1.2 วิเคราะห์เนื ้อหา (content analysis) เพื่อให้ ได้ กรอบแนวคิดสุขภาพองค์การของ
โรงเรี ยนประถมศึกษาและนํามาสร้ างแบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้ าง (semi - structured interview)
1.3 นําแบบสัมภาษณ์ที่ผ้ วู จิ ยั สร้ างขึ ้นเสนอให้ อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณา
1.4 นําแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้ าง (semi - structured interview) ที่ได้ รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษาแล้ วไปสัมภาษณ์ ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 9 คนทังนี
้ ้
ผู้วิจยั ใช้ วิธีเลือกแบบเจาะจง (purposive method) ซึง่ เป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัตติ ามเกณฑ์ที่กําหนด
2. การพัฒนาเครื่ องมือ สําหรับเครื่ องมือในการวิจยั ครัง้ นี ้ คือ แบบสอบถามข้ อเท็จจริ ง
แบบ rubric scale (questionnaires) ผู้วิจยั ดําเนินการสร้ างแบบสอบถามเกี่ยวกับองค์ประกอบ
สุขภาพองค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษา ดังนี ้
2.1 ศึก ษาวิ เ คราะห์ ห ลัก การแนวคิด ทฤษฎี แ ละงานวิจัย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับสุขภาพ
องค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษา
2.2
สร้ างแบบสอบถามข้ อเท็จจริ งที่ใช้ ในการวิจยั ให้ ครอบคลุมองค์ประกอบ
สุขภาพองค์ การของโรงเรี ยนประถมศึกษา โดยผู้วิจัยสร้ างข้ อคําถามจากตัวแปรที่ได้ จากการ
สรุปผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และข้ อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์ผ้ เู ชี่ยวชาญ
2.3 นําแบบสอบถามข้ อเท็จจริ ง (questionnaire) ที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นเสนอให้ อาจารย์
ที่ปรึกษาพิจารณา
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2.4 นําแบบสอบถามข้ อเท็จจริ ง จํานวน 135 ข้ อ ที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญ
จํานวน 5 คน พิจารณาตรวจสอบความตรงเชิงเนื ้อหา (content validity) แล้ วนําไปหาค่า
ความสอดคล้ องและความตรงกับสิ่งที่ต้องการวัด ที่เรี ยกว่า ค่า IOC (index of item objective
congruence) เป็ นรายข้ อ แล้ วพิ จ ารณาเลื อ กข้ อคํ า ถามที่ มี ค่ า IOC มากกว่ า 0.50 ขึ น้ ไป
ปรับปรุ งแบบสอบถามตามข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญและคําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษา ได้ ข้อ
คําถาม จํานวน 130 ข้ อ
2.5 นําแบบสอบถามข้ อเท็จจริ งที่สมบูรณ์ไปทดลองใช้ (try out) แล้ วนําผลที่ได้ มา
วิเคราะห์เพื่อหาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามทังฉบั
้ บ โดยใช้ คา่ สัมประสิทธิ์แอลฟาตามวิธี
ของครอนบาค (Cronbach) 335 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ค่าความเชื่อมัน่ (reliability) ของ
แบบสอบถามทังฉบั
้ บ มีคา่ เท่ากับ .962
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ผู้วิจยั ทําหนังสือถึงภาควิชาการบริ หารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อออก
หนังสือขอความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญในการสัมภาษณ์
2. ผู้วิจยั ทําหนังสือถึงภาควิชาการบริ หารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อออก
หนังสือขอความร่วมมือจากผู้บริหารโรงเรี ยน เพื่อทดลองเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
3. ผู้วิจยั ทําหนังสือคําร้ องถึงบัณฑิตวิทยาลัย ผ่านทางภาควิชาการบริ หารการศึกษา
มหาวิ ท ยาลัย ศิล ปากร เพื่ อ ออกหนัง สื อ ขอความร่ ว มมื อ จากผู้บ ริ ห ารโรงเรี ย น จํ า นวน 120
โรงเรี ยน เพื่อดําเนินการเก็บข้ อมูล
4. ในการเก็บข้ อมูลผู้วิจยั ได้ ดําเนินการโดยส่งแบบสอบถามถึงผู้บริหารโรงเรี ยน จํานวน
120 โรงเรี ยน จํ านวน 480 ฉบับ และขอให้ แต่ละโรงเรี ยนส่งแบบสอบถามคืนแก่ผ้ ูวิจัยทาง
ไปรษณีย์
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Lee J. Cronbach, Essentials of Psychological Test, 4th ed. (New York :
Harper&Row, 1984), 126.
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การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิตทิ ่ ใี ช้ ในการวิจัย
เพื่อให้ การวิจยั ในครัง้ เป็ นไปอย่างถูกต้ องตามหลักระเบียบวิธีวิจยั ผู้วิจยั ดําเนินการ ดังนี ้
1. การวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้ วิธีวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยความถี่
(frequency) และร้ อยละ (percentage)
2. การวิเคราะห์องค์ประกอบสุขภาพองค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษา ผู้วิจยั ได้
ดําเนินการ ดังนี ้
2.1 การวิเคราะห์เนื ้อหา (content analysis) ที่ได้ จากการศึกษาเอกสารงานวิจยั
ที่เกี่ยวข้ อง และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์ผ้ ูเชี่ยวชาญ โดยนําข้ อมูลมาสรุ ปเป็ นตัว
แปรที่ศกึ ษา
2.2 การวิเคราะห์คะแนนคําตอบของผู้ตอบแบบสอบถามใช้ วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลด้ วย
ค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เป็ นรายข้ อและในภาพรวม และวิเคราะห์คา่
ระดับคําตอบของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยนําค่าเฉลี่ยเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์
(Best) ดังนี 336
้
ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง การปฏิบตั อิ ยูใ่ นระดับมากที่สดุ
ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง การปฏิบตั อิ ยูใ่ นระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง การปฏิบตั อิ ยูใ่ นระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง การปฏิบตั อิ ยูใ่ นระดับน้ อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง การปฏิบตั อิ ยูใ่ นระดับน้ อยที่สดุ
2.3 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (exploratory factor analysis) ผู้วิจยั ได้
ตรวจสอบจํานวนแบบสอบถามที่เหมาะสมที่ใช้ ในการวิเคราะห์องค์ประกอบซึง่ จํานวนที่มากกว่า
300 อยู่ในเกณฑ์ดี 337 และสอดคล้ องกับ ทาบาชนิค และ ไฟเดล (Tabachnick and Fidell) ที่
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John W. Best, Research in Education (Englewood Cliffs, New Jersey :
Prentic – Hall Inc., 1970), 190.
337
A. L. Comrey and Lee. H.B., A First Course in Factor Analysis, 2nd ed.
(Hillsdale, NJ : Lawrence Erlbaum Associa tes. Publishers, 1992), 217.
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ยืนยันว่า การวิเคราะห์องค์ประกอบ ต้ องมีตวั อย่างจํานวนอย่างน้ อย 300 ตัวอย่าง338 ซึง่ งานวิจยั นี ้
เก็บแบบสอบถามได้ จํานวน 444 ฉบับ จึงมีความเหมาะสมที่จะนําไปวิเคราะห์องค์ประกอบ
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (exploratory factor analysis) ใช้ โปรแกรม
สําเร็ จรู ป ในการวิเคราะห์องค์ประกอบนันผู
้ ้ วิจยั วิเคราะห์ด้วยวิธีการสกัดปั จจัยแบบการวิเคราะห์
องค์ประกอบหลัก (principal component analysis) และหมุนแกนขององค์ประกอบแบบไม่ตงฉาก
ั้
(oblique rotation) ด้ วยวิธีโพรแมกซ์ (promax rotation) โดยข้ อตกลงเบื ้องต้ น ในการศึกษาครัง้ นี ้ใช้
เกณฑ์ในการเลือกองค์ประกอบที่มีนํ ้าหนักองค์ประกอบ (factor loading) ที่ 0.50 ขึ ้นไป ซึง่ เป็ น
ค่านํา้ หนักที่ มีนัยสําคัญในทางปฏิบตั ิ (practically significant) 339 ค่าไอเกน (eigenvalues)
มากกว่า 1 ซึง่ เป็ นที่นิยมใช้ อย่างกว้ างขวาง และมีตวั แปรในแต่ละองค์ประกอบมีจํานวน 3 ตัวแปร
ขึ ้นไปตามเกณฑ์ ของไคเซอร์ (Kaiser's Criterion) 340 สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ องค์ประกอบ
ประกอบด้ วย Kaiser–Meyer–Olkin measure of sampling adequace (KMO) และ Bartlett's
Test of Sphericity ใช้ วดั ความเหมาะสมของข้ อมูลว่าเหมาะสมที่จะใช้ การวิเคราะห์องค์ประกอบ
หรื อไม่ ซึง่ ไคเซอร์ และไรซ์ (Kaiser and Rice) ได้ ทําการศึกษาค่า KMO (Kaiser – Meyer – Olkin
measure of sampling adequace) ในการวัดความเหมาะสมของข้ อมูลว่าควรใช้ เทคนิคการ
้
วิเคราะห์องค์ประกอบหรื อไม่ และได้ สรุ ปว่า ถ้ าค่า KMO  0.8 แสดงว่าข้ อมูลชุดนันสามารถใช้
การวิเคราะห์องค์ประกอบได้ ดี นอกจากนี ้ การทดสอบความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรโดยค่าสถิติ
ทดสอบ Bartlett’s Sphericity Test มีนยั สําคัญทางสถิติ (sig 0.00 < 0.05) แสดงว่าเมทริ กซ์
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ มีความสัมพันธ์กนั ดังนันข้
้ อมูลที่ได้ จึงมีความเหมาะสมที่
จะนําไปวิเคราะห์องค์ประกอบ 341
3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ขององค์ประกอบสุขภาพองค์การที่มีต่อสุขภาพองค์การ
ของโรงเรี ยนประถมศึกษาด้ วยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (path analysis)
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Barbara G.Tabachnick and Linda S. Fidell, Using Multivariate Statistics
(New York : Harper & Row Publishng., 2001), 588.
339
A. L. Comrey and Lee. H.B., A First Course in Factor Analysis, 2nd ed.
(Hillsdale, NJ : Lawrence Erlbaum Associa tes. Publishers, 1992), 625.
340
Kaiser, cited in Barbara G. Tabachnik and Linda S. Fidell, Using
Multivariate Statistics (New York : Harper & Row Publishng., 2001), 588.
341
กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, การวิเคราะห์ ตวั สถิตขิ ัน้ สูงด้ วย SPSS (กรุงเทพฯ : บริษัท
ธรรมสาร จํากัด, 2550), 262 - 263.
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4.
การวิ เคราะห์ ผลการพัฒ นาเครื่ องมื อตรวจวัดสุขภาพองค์ การของโรงเรี ย น
ประถมศึกษา ผู้วิจยั ได้ ดําเนินการ ดังนี ้
4.1 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู แบบขันตอน
้
(stepwise multiple regression
analysis) เพื่ อให้ ได้ สมการและกํ า หนดเป็ นเครื่ อ งมื อ ตรวจวัด สุข ภาพองค์ ก ารของโรงเรี ย น
ประถมศึกษาต่อไป
4.2 การวิเคราะห์สขุ ภาพองค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษา โดยการนําเครื่ องมือ
ตรวจวัดสุขภาพองค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษาไปเก็บข้ อมูลแล้ วคํานวณคะแนนตามสมการที่ได้
จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู แบบขันตอน
้
(stepwise multiple regression analysis) หลังจาก
นันวิ
้ เคราะห์คา่ ระดับคําตอบของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยนําค่าเฉลี่ยเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ตาม
แนวคิดของเบสท์ (Best) ดังนี 342
้
คะแนน 4.50 – 5.00 หมายถึง สุขภาพของโรงเรี ยนประถมศึกษาอยูใ่ นระดับดีมาก
คะแนน 3.50 – 4.49 หมายถึง สุขภาพของโรงเรี ยนประถมศึกษาอยูใ่ นระดับดี
คะแนน 2.50 – 3.49 หมายถึง สุขภาพของโรงเรี ยนประถมศึกษาอยูใ่ นระดับปานกลาง
คะแนน 1.50 – 2.49 หมายถึง สุขภาพของโรงเรี ยนประถมศึกษาอยูใ่ นระดับพอใช้
คะแนน 1.00 – 1.49 หมายถึง สุขภาพของโรงเรี ยนประถมศึกษาอยูใ่ นระดับต้ องปรับปรุง
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John W. Best, Research in Education (Englewood Cliffs, New Jersey :
Prentic – Hall Inc., 1970), 190.
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สรุ ป
การวิจยั เรื่ อง การพัฒนาเครื่ องมือตรวจวัดสุขภาพองค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษา
ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อทราบ1) องค์ประกอบสุขภาพองค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษา 2)
ความสัมพันธ์ ขององค์ประกอบสุขภาพองค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษา และ3) ผลการพัฒนา
เครื่ องมือตรวจวัดสุขภาพองค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษา ผู้วิจยั ได้ กําหนดวิธีดําเนินการวิจยั
แบ่งเป็ น 3 ขันตอน
้
คือ ขันที
้ ่ 1 การค้ นคว้ าตัวแปรเกี่ยวกับสุขภาพองค์การ ขันที
้ ่ 2 การพัฒนา
เครื่ องมือวิจยั และขันที
้ ่ 3 วิเคราะห์ข้อมูล โดยการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้กลุม่ ตัวอย่างได้ จากการเลือก
แบบแบ่งกลุม่ (cluster sampling) แบ่งกลุม่ ตัวอย่างตามเขตตรวจราชการ 20 เขต สุม่ เขตตรวจ
ราชการละ 1 จัง หวัดและสุ่ม จังหวัดละ 1 เขตพื น้ ที่ การศึก ษา แล้ ว สุ่ม โรงเรี ยนเขตพื น้ ที่ ละ 6
โรงเรี ยน แบ่งเป็ น ขนาดใหญ่ 2 โรงเรี ยน ขนาดกลาง 2 โรงเรี ยน ขนาดเล็ก 2 โรงเรี ยน รวม
้ ้น 120 โรงเรี ยน จากนันกํ
้ าหนดผู้ให้ ข้อมูลโรงเรี ยนละ 4 คน ประกอบด้ วย ผู้บริ หารโรงเรี ยน
ทังสิ
โรงเรี ยนละ 2 คน และครู โรงเรี ยนละ 2 คน จํานวน 120 โรงเรี ยน รวมผู้ให้ ข้อมูลทังสิ
้ ้น 480 คน
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ประกอบด้ วย (1) แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้ าง (semi - structured
interview) (2) แบบสอบถามข้ อเท็จจริ ง แบบ rubric scale (questionnaires) สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์
ข้ อมูล ผู้วิจยั ใช้ ความถี่ (frequency) ร้ อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย ( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (exploratory factor analysis) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุ (path analysis) การวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู แบบขันตอน
้
(stepwise multiple
regression analysis) ด้ วยโปรแกรมสําเร็จรูป และการวิเคราะห์เนื ้อหา (content analysis)
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ตารางที่ 5 แสดงสรุปตัวแปรที่ได้ จากการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจยั

8
9












































National Quality Institute (2006)







Iris Wellness (2003)



Manohar S. Nadkarni (2003)



Hart and Cooper (2001)



Hart and Peter Cotton (2001)



Renee.L. Miller (1999)



Marcel Brisson and other (2003)



Gerry Randell (1998)



Beckhard (1997)



Hoy and Sabo (1997)



Webb et.al (1987)

Flanagan and Henry (2003)

โรงเรี ยนมีการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรี ยน
โรงเรี ยนมีการจัดประชุมกรรมการศึกษา
ผู้บริหารกล้ าเผชิญปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้น
ผู้บริหารได้ พฒ
ั นางานด้ านต่าง ๆ ที่ปฏิบตั ิ
ผู้บริหารสามารถแก้ ปัญหาที่เกิดขึ ้นภายใน
โรงเรี ยนได้
นโยบายของโรงเรี ยนสอดคล้ องกับ
สถานการณ์ปัจจุบนั

Curtis C. Verschoor (2003)

4
5
6
7

Barry Z. Posner (1997)

โรงเรี ยนมีความสัมพันธ์ที่ดีกบั ชุมชน

Steven Guarnaccia (1994)

3

Foryer and Well (1971)

โรงเรี ยนเปิ ดกว้ างรับความคิดเห็นจากชุมชน

Lyden and Klingele (2000)

2

Hoy, Tarter and Kottkamp (1991)

โรงเรี ยนมีความมัน่ คงไม่ออ่ นไหวกับ
อิทธิพลภายนอก

Podgursky (1990)

1

Hoy and Forsyth (1986)

รายการ
Miles (1969)

ข้ อ

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส























































205

10 โรงเรี ยนประสบความสําเร็จตามนโยบาย
และเป้าหมายที่ได้ กําหนดไว้
11 ผู้บริหารเป็ นที่ยอมรับของผู้บริ หารระดับสูง
12 ผู้บริหารเป็ นแบบอย่างที่ดี
13 ผู้บริหารเป็ นผู้มีความรู้ความสามารถ
14 ผู้บริหารกําหนดกรอบภาระหน้ าที่และ
แนวทางในการปฏิบตั ิงานของครู
15 ผู้บริหารปฏิบตั ิตอ่ ครูทกุ คนอย่างเสมอภาค
และยุติธรรม
16 ครูมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจแก้ ปัญหาของ
โรงเรี ยน
17 ผู้บริหารแสวงหาแนวทางการบริ หารจัดการ
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
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Foryer and Well (1971)
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Iris Wellness (2003)






Manohar S. Nadkarni (2003)






Hart and Cooper (2001)






Hart and Peter Cotton (2001)






Renee.L. Miller (1999)




Flanagan and Henry (2003)




Curtis C. Verschoor (2003)

Lyden and Klingele (2000)




Gerry Randell (1998)

Hoy, Tarter and Kottkamp (1991)




Beckhard (1997)

Podgursky (1990)




Barry Z. Posner (1997)

Hoy and Sabo (1997)

18 ผู้บริหารมีอิทธิพลต่อการปฏิบตั ิงานครู
19 ผู้บริหารชี ้แจงให้ ครูทราบถึงความคาดหวัง
ที่โรงเรี ยนได้ รับจากครู
20 ผู้บริหารเป็ นที่ปรึกษาให้ ครูเกี่ยวกับปั ญหา
ที่เกิดขึ ้นในชันเรี
้ ยน
21 ผู้บริหารเข้ าใจถึงข้ อจํากัดในการทํางาน
ของครู
22 ผู้บริหารเปลี่ยนแปลงการบริหารงานเพื่อให้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
23 ผู้บริหารรับฟั งข้ อเสนอแนะของครูไป
พิจารณาปรับปรุงการบริหาร
24 ผู้บริ หารสนับสนุนให้ ครูได้ พฒ
ั นาตนเองเสมอ

Steven Guarnaccia (1994)

Hoy and Forsyth (1986)




รายการ
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Marcel Brisson and other (2003)
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ข้ อ
Hoy and Sabo (1997)

Podgursky (1990)

Hoy, Tarter and Kottkamp (1991)


25 ผู้บริหารประเมินผลการปฏิบตั ิงานตาม
แผนงาน/ โครงการ
26 โรงเรี ยนมีระบบสวัสดิการให้ กบั ครู
27 ผู้บริหารมีความเป็ นมิตร

28 ครูมีโอกาสได้ ทํางานอย่างเต็มศักยภาพ
29 โรงเรี ยนจัดทําเอกสาร บัญชี การเงินอย่าง
เป็ นระบบ
30 โรงเรี ยนจัดทําเอกสารทะเบียน พัสดุ
อย่างเป็ นระบบ
31 โรงเรี ยนมีการตรวจสอบ และควบคุม
หลักฐานการใช้ งบประมาณ
32 ผู้บริหารมีบคุ ลิกภาพที่ดี
Webb et.al (1987)

รายการ
Hoy and Forsyth (1986)

Miles (1969)
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ข้ อ
รายการ

33 โรงเรี ยนจัดสวัดิการ กองทุน ช่วยเหลือ
นักเรี ยนที่ประสบปั ญหา
34 ครูรับทราบคําสัง่ ระเบียบการต่าง ๆ
ล่วงหน้ าโดยแจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
35 โรงเรี ยนมีคณ
ุ ภาพเป็ นที่ยอมรับในระดับ
เขตพื ้นที่
36 ผู้บริหารเป็ นผู้มีความรู้ความสามารถ
37 ผู้บริหารมีความเคร่งครัดในการปฏิบตั ิตาม
กรอบงานของครู
38 ผู้บริหารมีอิทธิพลต่อความสําเร็จในหน้ าที่
การงานของครู
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ข้ อ
รายการ

39 ผู้บริหารมอบหมายงานให้ ครูปฏิบตั ิงานตาม 
ความรู้ ความสามารถ และความถนัด

40 ผู้บริหารมีความตังใจปฏิ
้
บตั ิงาน
ให้ มีประสิทธิภาพ
41 บุคลากรทราบถึงวิสยั ทัศน์เป้าหมายในการ
ทํางานของโรงเรี ยน
42 ความคาดหวังที่มีตอ่ การทํางานของครู
43 ครูปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ ข้ อบังคับของ
โรงเรี ยน
44 โรงเรี ยนมีแผนในการทํางานที่ชดั เจน
45 โรงเรี ยนมีแผนการติดตามงานอย่างต่อเนื่อง
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ข้ อ
Hoy and Sabo (1997)

46 โรงเรี ยนมีมาตรฐานการปฏิบตั ิงานและ
ยึดถือเป็ นแนวปฏิบตั ิงาน
47 โรงเรี ยนมีการกําหนดระยะเวลาของการทํางาน
48 โรงเรี ยนมีการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
อย่างเป็ นธรรม
49 โรงเรี ยนบริการข่าวสารความเคลื่อนไหวที่
เป็ นประโยชน์ต่อการทํางาน

50 โรงเรี ยนมีวสั ดุอปุ กรณ์ทนั สมัยครบถ้ วน
51 ครูมีความสามารถใช้ สื่อในการจัดการเรี ยน 
การสอน
52 โรงเรี ยนจัดสรรปริมาณงานให้ ครูรับผิดชอบ 
อย่างเหมาะสม
Webb et.al (1987)

รายการ
Hoy and Forsyth (1986)

Miles (1969)
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Barry Z. Posner (1997)





Steven Guarnaccia (1994)





Podgursky (1990)

Foryer and Well (1971)

60

Lyden and Klingele (2000)

58
59

Hoy, Tarter and Kottkamp (1991)

57





Hoy and Sabo (1997)

โรงเรี ยนได้ รับงบประมาณอย่างเพียงพอ
โรงเรี ยนมีสื่อการเรี ยนการสอนเพียงพอ
โรงเรี ยนมีอตั รากําลังครูเป็ นไปตามเกณฑ์
โรงเรี ยนมีห้องปฏิบตั ิการต่างๆ เพียงพอกับ
จํานวนนักเรี ยน
โรงเรี ยนมีการบริหารจัดการพื ้นที่อย่างเป็ น
สัดส่วน
โรงเรี ยนมีวสั ดุอปุ กรณ์สํารองไว้ เพียงพอ
ครูได้ รับการอบรมเกี่ยวกับการใช้ วสั ดุ
อุปกรณ์การเรี ยนการสอนที่ทนั สมัย
โรงเรี ยนมีการนําวัสดุที่ใช้ แล้ วมาใช้ ให้ เกิด
ประโยชน์

Webb et.al (1987)

53
54
55
56

Hoy and Forsyth (1986)

รายการ
Miles (1969)

ข้ อ
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Marcel Brisson and other (2003)
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Steven Guarnaccia (1994)



Foryer and Well (1971)





Lyden and Klingele (2000)



Webb et.al (1987)

National Quality Institute (2006)

Podgursky (1990)



Iris Wellness (2003)

Hoy and Sabo (1997)

61 โรงเรี ยนจัดหาทรัพยากรมาสนับสนุนใน
การปฏิบตั ิงาน
62 ผู้บริหารจัดเวรยามรักษาความปลอดภัย
ให้ กบั โรงเรี ยน
63 ครูมีขวัญและกําลังใจในการทํางาน
64 ครูมีความกระตือรื อร้ นในการทํางาน
65 ครูมีความรู้สกึ ภาคภูมิ ใจที่ทํางานในโรงเรี ยน
66 ครูเชื่อมัน่ ในความรู้ความสามารถในการ
บริหารงานของผู้บริหาร
67 ครูพงึ พอใจในงานที่ได้ รับมอบหมายให้
ปฏิบตั ิงาน
68 ครูมีความศรัทธาต่อวิชาชีพครู

Hoy and Forsyth (1986)

รายการ
Miles (1969)

ข้ อ
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Marcel Brisson and other (2003)
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Renee.L. Miller (1999)





Marcel Brisson and other (2003)



Curtis C. Verschoor (2003)
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Barry Z. Posner (1997)

Hoy, Tarter and Kottkamp (1991)



Steven Guarnaccia (1994)

Podgursky (1990)





Foryer and Well (1971)

Hoy and Sabo (1997)





Webb et.al (1987)



Hoy and Forsyth (1986)





รายการ

69 ครูตระหนักว่าทุกคนเป็ นกําลังสําคัญของ
โรงเรี ยน
70 โรงเรี ยนมีการร่วมมือและประสานงานกัน
อย่างเข้ มแข็ง และมีการทํางานเป็ นทีม
71 โรงเรี ยนมีการใช้ ภมู ิปัญญาท้ องถิ่น และ
วิทยากรจากภายนอกมาใช้ ในการพัฒนาการ
เรี ยนการสอน
72 โรงเรี ยนจัดประชุมผู้ปกครอง ให้ รับทราบ
และเข้ าใจเกี่ยวกับการจัดหลักสูตรของ
โรงเรี ยน
73 ผู้บริ หารใช้ เทคนิคการบริหารแบบมีสว่ นร่วม
74 ครูจดั กิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้ น
ผู้เรี ยนเป็ นสําคัญ



Miles (1969)

ข้ อ

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

Flanagan and Henry (2003)

ตารางที่ 5 (ต่อ)
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Hart and Cooper (2001)





Hart and Peter Cotton (2001)



Marcel Brisson and other (2003)



Flanagan and Henry (2003)



Curtis C. Verschoor (2003)



Gerry Randell (1998)



Beckhard (1997)



Barry Z. Posner (1997)



Steven Guarnaccia (1994)



Foryer and Well (1971)

Hoy, Tarter and Kottkamp (1991)



Lyden and Klingele (2000)

Podgursky (1990)



Webb et.al (1987)

Hoy and Sabo (1997)

75 ครูได้ รับการพัฒนาความรู้ความเข้ าใจ
เกี่ยวกับการนําหลักสูตรไปใช้
76 มีกิจกรรมพบปะสังสรรค์นอกเวลาการ
ทํางานระหว่างผู้บริหารกับครู
77 บุคลากรในโรงเรี ยนประสบความสําเร็จใน
การทํางาน
78 ครูพงึ พอใจต่อสวัสดิการที่โรงเรี ยนจัดให้
79 นักเรี ยนมีความรู้ความสามารถเป็ นไปตาม
หลักสูตรกําหนด
80 โรงเรี ยนกําหนดมาตรฐานของผลการ
ปฏิบตั ิงานด้ านวิชาการในระดับสูง
81 นักเรี ยนให้ ความสําคัญเกี่ยวกับวิชาการ

Hoy and Forsyth (1986)


รายการ
Miles (1969)
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ข้ อ
Hoy, Tarter and Kottkamp (1991)
































Webb et.al (1987)

Podgursky (1990)

82 โรงเรี ยนส่งเสริมให้ มีการจัดกิจกรรม
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรี ยน
83 โรงเรี ยนมีกระบวนการจัดการเรี ยนการสอน
และประเมินผลที่เป็ นระบบ
84 โรงเรี ยนปรับหลักสูตรให้ เหมาะสมกับ
สภาพท้ องถิ่น
85 ครูจดั ตกแต่งห้ องเรี ยนเพื่อมีบรรยากาศเอื ้อ
ต่อการเรี ยนรู้ของนักเรี ยน
86 โรงเรี ยนมีการวางแผนและการนิเทศ
ภายในอย่างเป็ นระบบ
87 โรงเรี ยนจัดบริ การห้ องสมุดที่เหมาะสมและ
เป็ นระบบ
Hoy and Sabo (1997)

รายการ
Hoy and Forsyth (1986)

Miles (1969)
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Hoy, Tarter and Kottkamp (1991)











































Webb et.al (1987)

Podgursky (1990)

88 โรงเรี ยนจัดทําเอกสารเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการของครู
89 ครูมีความรู้ความสามารถในการพัฒนา
กิจกรรมการเรี ยนการสอน
90 ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถด้ านงาน
วิชาการ
91 โรงเรี ยนให้ บริการข่าวสารทางวิชาการที่
เป็ นประโยชน์ต่อความก้ าวหน้ าในวิชาชีพ
92 นักเรี ยนมีนิสยั ใฝ่ รู้ใฝ่ เรี ยน
93 โรงเรี ยนมีชื่อเสียงด้ านวิชาการ
94 โรงเรี ยนจัดสภาพแวดล้ อมเอื ้อต่อการ
เรี ยนรู้ของนักเรี ยน
Hoy and Sabo (1997)

รายการ
Hoy and Forsyth (1986)

Miles (1969)
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ข้ อ
รายการ

95 นักเรี ยนมีความรับผิดชอบเรื่ องการบ้ าน
96 โรงเรี ยนมีแผนปฏิบตั ิงานประจําปี
97 ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียทราบถึงเป้าหมายของ
แผนปฏิบตั ิการประจําปี
98 ครูทําแผนการจัดการเรี ยนรู้
99 โรงเรี ยนมีโครงการซ่อมเสริ มเพื่อช่วยเหลือ
นักเรี ยนอย่างเป็ นระบบ
100 นักเรี ยนมีสว่ นร่วมในการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนการสอน
101 โรงเรี ยนส่งเสริมให้ ครูมีการจัดทําเอกสารที่
ศึกษาเด็กเป็ นรายบุคคล
Hoy, Tarter and Kottkamp (1991)
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Barry Z. Posner (1997)



Steven Guarnaccia (1994)



Foryer and Well (1971)

Hoy, Tarter and Kottkamp (1991)



Lyden and Klingele (2000)

Podgursky (1990)

102 ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียมีสว่ นร่วมในการกําหนด
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายของโรงเรี ยน
103 โรงเรี ยนมีเป้าหมายสอดคล้ องกับนโยบาย
และแผนการศึกษาระดับชาติ
104 โรงเรี ยนนําเป้าหมายมากําหนดเป็ น
แผนงาน/โครงการในการปฏิบตั ิงาน
105 โรงเรี ยนได้ ศกึ ษาสภาพปั ญหาและความ
ต้ องการของชุมชนเพื่อกําหนดเป้าหมาย
106 โรงเรี ยนมีการกําหนดเป้าหมายชัดเจน
เข้ าใจง่ายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
107 โรงเรี ยนสามารถปรับบทบาทให้ ทนั ต่อ
ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้ อมใน
ชุมชน

Hoy and Sabo (1997)

Hoy and Forsyth (1986)



รายการ

Webb et.al (1987)

Miles (1969)
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ข้ อ































Webb et.al (1987)

Hoy, Tarter and Kottkamp (1991)

108 โรงเรี ยนได้ รับการสนับสนุนส่งเสริมในการ
พัฒนาจากทุกฝ่ าย
109 โรงเรี ยนมีอิสระในการจัดการศึกษา
110 โรงเรี ยนเป็ นแหล่งเรี ยนรู้
111 โรงเรี ยนมีการส่งเสริมการเข้ าร่วมกิจกรรม
ของชุมชน
112 โรงเรี ยนมีอิสระในการบริหารงบประมาณ
113 โรงเรี ยนมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ผลงานของนักเรี ยน
114 ครูได้ รับความสะดวกในการติดต่อกับฝ่ าย
ต่าง ๆ
115 โรงเรี ยนมีวิธีการติดต่อสื่อสารที่ทนั สมัย
Podgursky (1990)
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Hoy and Forsyth (1986)
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Hoy and Sabo (1997)



Webb et.al (1987)

Steven Guarnaccia (1994)

116 โรงเรี ยนมีข้อมูลสารสนเทศที่ถกู ต้ อง
รวดเร็ว และเป็ นปั จจุบนั
117 โรงเรี ยนมีการแจ้ งข้ อมูลข่าวสารกับผู้มีสว่ น
ได้ สว่ นเสียทราบ
118 มีการใช้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่
มาใช้ ในการบริหารจัดการ
119 โรงเรี ยนใช้ กระบวนการจัดการเรี ยนรู้เพื่อให้
นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ที่สงู ขึ ้น
120 โรงเรี ยนได้ เชิญวิทยากรภายนอก มาใช้ ใน
การจัดการเรี ยนการสอน
121 ครูใช้ สื่อเทคโนโลยีที่ทนั สมัยประกอบการ
เรี ยนการสอน

Hoy and Forsyth (1986)



รายการ
Miles (1969)

ข้ อ

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

Flanagan and Henry (2003)

ตารางที่ 5 (ต่อ)
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National Quality Institute (2006)



Iris Wellness (2003)



Manohar S. Nadkarni (2003)



Hart and Cooper (2001)





Hart and Peter Cotton (2001)



Renee.L. Miller (1999)



Marcel Brisson and other (2003)



Flanagan and Henry (2003)



Curtis C. Verschoor (2003)



Gerry Randell (1998)



Barry Z. Posner (1997)



Steven Guarnaccia (1994)



Foryer and Well (1971)



Lyden and Klingele (2000)

Hoy, Tarter and Kottkamp (1991)



Webb et.al (1987)

Podgursky (1990)



Hoy and Sabo (1997)

122 โรงเรี ยนมีโครงการเพื่อส่งเสริมการคิดค้ น
การผลิตสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา
123 โรงเรี ยนส่งเสริมให้ ครูมีความรู้ เกี่ยวกับ
เทคนิคการสอนใหม่ๆ
124 ผู้บริ หารใช้ เทคนิคการบริหารแบบมีสว่ นร่วม
125 โรงเรี ยนมีโครงการที่สง่ เสริมด้ านสุขภาพ
อนามัยแก่นกั เรี ยน
126 โรงเรี ยนมีโครงการที่สง่ เสริมคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ให้ กบั นักเรี ยน
127 โรงเรี ยนมีโครงการจัดระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรี ยนอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง
128 ครูมีความผูกพันธ์กบั นักเรี ยน

Hoy and Forsyth (1986)

รายการ
Miles (1969)

ข้ อ

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

Beckhard (1997)

ตารางที่ 5 (ต่อ)
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National Quality Institute (2006)

Iris Wellness (2003)






Manohar S. Nadkarni (2003)

Hart and Cooper (2001)

Hart and Peter Cotton (2001)

Renee.L. Miller (1999)

Marcel Brisson and other (2003)





Flanagan and Henry (2003)

Curtis C. Verschoor (2003)

Gerry Randell (1998)

Beckhard (1997)

Barry Z. Posner (1997)

Steven Guarnaccia (1994)



Foryer and Well (1971)



Lyden and Klingele (2000)

Hoy, Tarter and Kottkamp (1991)

Hoy and Sabo (1997)



Podgursky (1990)

129 ครูมีความสนใจร่วมกันแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้น
130 ผู้บริหารกําหนดภาระหน้ าที่ให้ ครูแต่ละคน
อย่างชัดเจน
131 ผู้บริหารทํางานร่วมกับครูได้ เป็ นอย่างดี
132 ครูทกุ คนมีอิสระในการปฏิบตั ิงานและ
แสดงความคิดเห็นต่อผู้บริหาร
133 โรงเรี ยนสามารถปรับตัวให้ ทนั ต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้ อมในชุมชน
134 ผู้บริหารมีวิธีการทํางานที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์
135 ผู้บริหารปฏิบตั ิงานสอดคล้ องกับ
สภาพแวดล้ อมของโรงเรี ยน

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

Webb et.al (1987)

รายการ
Miles (1969)

ข้ อ

Hoy and Forsyth (1986)

ตารางที่ 5 (ต่อ)
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2.2 การวิเคราะห์ ตวั แปรจากการสัมภาษณ์ ผ้ ูเชี่ยวชาญ ผู้วิจยั ได้ นําผลจากการวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวกับสุขภาพ
องค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษามากําหนดเป็ นกรอบคําถามของแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้ าง (semi-structured interview) โดยได้ ข้อสรุป ดังตารางที่ 6
































ดร. ชัยพฤกษ์ เสรี รักษ์

มูลคํา







ดร. อรทัย













แก้ วกียรู







ดร. พรรณี สุวตั ถี






ดร. ปั ญญา








คลี่สนุ ทร






ดร. อธิปัตย์




รศ.ดร. ธร สุนทรายุทธ

ตังเป
้ ้ าหมาย วิสยั ทัศน์ พันธกิจมีความชัดเจน
เป้าหมาย วิสยั ทัศน์ พันธกิจเหมาะสมและสอดคล้ องกัน
เป้าหมาย วิสยั ทัศน์ พันธกิจสอดคล้ องกับบริบทของโรงเรี ยน
บุคลากรทุกคนรู้เป้าหมาย วิสยั ทัศน์ พันธกิจของโรงเรี ยน
นักเรี ยนมีคณ
ุ ภาพ
ครูมีความสามารถ
ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถ
บุคลากรมีความเข้ าใจตรงกัน
ผู้บริหารใช้ คณ
ุ ธรรมในการบริหารโรงเรี ยน

รศ.ดร. เมธี ปิ ลันธนานนท์

1
2
3
4
5
6
7
8
9

รายการ

รศ.ดร. ประชุม รอดประเสริฐ

ข้ อ

ศ.ดร. ธีระ รุญเจริญ

ตารางที่ 6 แสดงสรุปตัวแปรการสัมภาษณ์ผ้ เู ชี่ยวชาญ

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส
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มูลคํา









ดร. อรทัย












แก้ วกียรู




ดร. ปั ญญา




คลี่สนุ ทร



ดร. อธิปัตย์

รศ.ดร. ธร สุนทรายุทธ




ดร. ชัยพฤกษ์ เสรี รักษ์

รศ.ดร. เมธี ปิ ลันธนานนท์

ผู้บริหารใช้ หลักประชาธิปไตยในการบริหารโรงเรี ยน
ผู้บริหารใช้ หลักธรรมาภิบาล
ผู้บริหารสัง่ การเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ผู้บริหารอ้ างอิงอํานาจผู้บริหารระดับสูง
ผู้บริหารใช้ วิธีการตัดสินใจแบบมีสว่ นร่วม
ผู้บริหารใช้ วิธีการตัดสินใจด้ วยตนเอง
ผู้บริหารอ้ างอิงอํานาจทางการเมือง เช่น อบต. อบจ. เป็ นต้ น
ผู้บริหารใช้ อํานาจทางการเมืองมาเสริมอํานาจให้ กบั ตนเอง
ผู้บริหารใช้ อํานาจที่เป็ นทางการ
ผู้บริหารใช้ อํานาจที่ไม่เป็ นทางการ
ครูเป็ นแบบอย่างที่ดีให้ กบั เด็ก
ผู้บริหารใช้ หลักการมีสว่ นร่วมในการบริหารโรงเรี ยน

รศ.ดร. ประชุม รอดประเสริฐ

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

รายการ

ศ.ดร. ธีระ รุญเจริญ

ข้ อ

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ดร. พรรณี สุวตั ถี

ตารางที่ 6 (ต่อ)
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22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

ครูมีภาระงานหน้ าที่มาก
ผู้บริหารมีอตั รากําลังเพียงพอ
ผู้บริหารมอบหมายงานให้ เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ
ผู้บริหารพัฒนาบุคลากรให้ เป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถ
ผู้บริหารเอาใจใส่ลกู น้ องเหมือนสมาชิกในครอบครัว
ผู้บริหารทราบข้ อมูลของลูกน้ องเป็ นอย่างดี
ผู้บริหารมอบงานให้ ทําตามความรู้ความสามารถของครู
ผู้บริหารใช้ คําพูดที่สภุ าพอ่อนโยนกับครู
ผู้บริหารจัดงานเลี ้ยงสังสรรค์ตามโอกาส
โรงเรี ยนใช้ หลักการบูรณาการในการบริหารโรงเรี ยน
ผู้บริหารตรวจสอบการทํางานของครู
ผู้บริหารไม่สนใจความรู้สกึ ของครู

































แก้ วกียรู

มูลคํา

ดร. ปั ญญา

ดร. อรทัย

คลี่สนุ ทร

ดร. อธิปัตย์

ดร. ชัยพฤกษ์ เสรี รักษ์

ดร. พรรณี สุวตั ถี

รศ.ดร. เมธี ปิ ลันธนานนท์

รศ.ดร. ประชุม รอดประเสริฐ

รายการ

ศ.ดร. ธีระ รุญเจริญ

ข้ อ

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

รศ.ดร. ธร สุนทรายุทธ

ตารางที่ 6 (ต่อ)
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คลี่สนุ ทร

แก้ วกียรู

มูลคํา

ดร. ปั ญญา

ดร. อรทัย



ดร. ชัยพฤกษ์ เสรี รักษ์

รศ.ดร. เมธี ปิ ลันธนานนท์

รศ.ดร. ประชุม รอดประเสริฐ












ดร. อธิปัตย์

ผู้บริหารบริหารจัดการโดยยึดตัวเองเป็ นศูนย์กลาง
ผู้บริหารอ้ างอิงการประเมินของสมศ.ให้ ครูทํางาน
ผู้บริหารให้ ความสําคัญกับงานภายนอกโรงเรี ยนมากกว่าภายในโรงเรี ยน
ผู้บริหารคิดแต่เรื่ องการโยกย้ ายไปยังโรงเรี ยนที่พร้ อมกว่า
ผู้บริหารมุง่ ทําแต่วิทยาฐานะของตนเอง
ผู้บริหารให้ ครูทําผลงานวิทยฐานะให้ ตนเอง
ผู้บริหารประชุมบ่อยครัง้ ไม่คอ่ ยได้ อยูโ่ รงเรี ยน
ผู้บริหารมุง่ เน้ นงานเอกสาร
ครูแสวงหาความรู้ได้ ด้วยตนเอง
ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการเรี ยนการสอน
โรงเรี ยนมีระบบการนิเทศภายใน
โรงเรี ยนมีการประเมินอย่างหลากหลาย

ดร. พรรณี สุวตั ถี

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

รายการ

ศ.ดร. ธีระ รุญเจริญ

ข้ อ

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

รศ.ดร. ธร สุนทรายุทธ

ตารางที่ 6 (ต่อ)
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มูลคํา

แก้ วกียรู

คลี่สนุ ทร






ดร. อรทัย












ดร. ปั ญญา





ดร. อธิปัตย์



ดร. พรรณี สุวตั ถี





รศ.ดร. เมธี ปิ ลันธนานนท์





ดร. ชัยพฤกษ์ เสรี รักษ์

โรงเรี ยนมีหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรี ยนใช้ รูปแบบการบริหารแบบแนวราบ
โรงเรี ยนใช้ รูปแบบการบริหารแบบใช้ โรงเรี ยนเป็ นฐาน
โรงเรี ยนมีโครงสร้ างการบริหารชัดเจน 4 งาน
โรงเรี ยนมีการกําหนดตําแหน่ง หน้ าที่ และความรับผิดชอบไว้ ชดั เจน
โรงเรี ยนมีแผนการรับนักเรี ยนประจําปี
โรงเรี ยนมีแผนงานบริ หารจัดการหลักสูตร เช่น พัฒนา ปรับปรุง ใช้ และประเมิน
โรงเรี ยนเน้ นการพัฒนาคุณภาพมากกว่าปริมาณ
โรงเรี ยนได้ รับรางวัลในระดับต่าง ๆ
โรงเรี ยนมีชื่อเสียงเป็ นที่ยอมรับของสังคมโดยทัว่ ไป
โรงเรี ยนมีอาคารที่สะอาด สวยงาม เป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย
ครูในโรงเรี ยนได้ รับรางวัลหรื อเลื่อนวิทยฐานะ

รศ.ดร. ประชุม รอดประเสริฐ

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

รายการ

ศ.ดร. ธีระ รุญเจริญ

ข้ อ

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

รศ.ดร. ธร สุนทรายุทธ

ตารางที่ 6 (ต่อ)
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58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

ผู้บริหารและครูได้ รับการสนับสนุนให้ ศกึ ษาต่อหรื อปรับวุฒิเพิ่มขึ ้น
โรงเรี ยนมีการปรับเปลี่ยนความรับผิดชอบของครู
ผู้ปกครองมีสว่ นร่วมในการระดมทุนหรื อพัฒนาสถานศึกษา
โรงเรี ยนมีการจัดงานของศิษย์เก่า
โรงเรี ยนมีการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการตามวาระ
โรงเรี ยนใช้ เทคโนโลยีในการบริ หารจัดการ
ผู้บริหารมีวิสยั ทัศน์ในการบริหารจัดการ
ผู้บริหารมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาโรงเรี ยนสูม่ าตรฐาน เช่น รางวัลต่าง ๆ
โรงเรี ยนมีการสื่อสารภายในเป็ นแบบสองทาง
โรงเรี ยนมีการสื่อสารภายในหลากหลายรูปแบบ
บุคคลในองค์การมีมนุษยสัมพันธ์ระหว่างกัน
บุคลากรในโรงเรี ยนมีอิสระในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน













































มูลคํา

ดร. อรทัย

แก้ วกียรู

ดร. ปั ญญา

คลี่สนุ ทร

ดร. อธิปัตย์

ดร. ชัยพฤกษ์ เสรี รักษ์

ดร. พรรณี สุวตั ถี

รศ.ดร. เมธี ปิ ลันธนานนท์

รศ.ดร. ประชุม รอดประเสริฐ

รายการ

ศ.ดร. ธีระ รุญเจริญ

ข้ อ

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

รศ.ดร. ธร สุนทรายุทธ

ตารางที่ 6 (ต่อ)
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70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

การสนับสนุนทรัพยากรควรเป็ นไปตามความต้ องการอย่างแท้ จริง
โรงเรี ยนมีการติดตามประเมินผลความคุ้มค่าในการใช้ ทรัพยากร
โรงเรี ยนมีสื่อการเรี ยนการสอนที่ทนั สมัย
โรงเรี ยนมีวสั ดุอปุ กรณ์เพียงพอกับความต้ องการ
โรงเรี ยนมีกิจกรรมที่สร้ างแรงจูงใจในการทํางาน
โรงเรี ยนควรเคร่งครัดในการประเมินผลงาน
โรงเรี ยนส่งเสริมคนที่ควรส่งเสริ ม ลงโทษคนที่ไม่ทํางาน
โรงเรี ยนมีกิจกรรมนักเรี ยนดีเด่น
มีกิจกรรมครูดีเด่น
มีโรงเรี ยนการทํางานเป็ นทีม
โรงเรี ยนมีกิจกรรมพบปะสังสรรค์ระหว่างครูกบั ผู้บริหาร
โรงเรี ยนมีการแข่งขันกีฬาสี

มูลคํา

แก้ วกียรู

ดร. ปั ญญา

ดร. อรทัย

คลี่สนุ ทร

ดร. อธิปัตย์

ดร. ชัยพฤกษ์ เสรี รักษ์

ดร. พรรณี สุวตั ถี

รศ.ดร. เมธี ปิ ลันธนานนท์

รศ.ดร. ประชุม รอดประเสริฐ

รายการ

ศ.ดร. ธีระ รุญเจริญ
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มูลคํา

แก้ วกียรู

คลี่สนุ ทร

ดร. อธิปัตย์













ดร. อรทัย








ดร. ชัยพฤกษ์ เสรี รักษ์

รศ.ดร. เมธี ปิ ลันธนานนท์

รศ.ดร. ประชุม รอดประเสริฐ









ดร. ปั ญญา

โรงเรี ยนมีการจัดการแข่งขันกีฬาวันครู
ครูไม่ทะเลาะกันภายในโรงเรี ยน
โรงเรี ยนไม่มีการแบ่งพรรคแบ่งพวก
ครูมีการช่วยเหลืองานซึง่ กันและกัน
ครูร้ ูสกึ มีความมัน่ คงในอาชีพ
ครูมีจิตสํานึกในการทํางาน
โรงเรี ยนมีโครงการพาครูไปทัศนศึกษา
โรงเรี ยนมีโครงการพานักเรี ยนไปทัศนศึกษา
โรงเรี ยนมีความปลอดภัย
โรงเรี ยนมีการจ่ายโบนัสตอบแทน
ครูได้ รับคําชื่นชมเมื่อทํางานสําเร็จ
โรงเรี ยนบริการกระดาษ หมึก คอมพิวเตอร์ สนับสนุนการทําวิทยฐานะ

ดร. พรรณี สุวตั ถี

82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

รายการ

ศ.ดร. ธีระ รุญเจริญ
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ตารางที่ 6 (ต่อ)
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94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

โรงเรี ยนส่งเสริมให้ ครูทําวิทยฐานะ
โรงเรี ยนให้ ทนุ สนับสนุนครูทําวิทยฐานะ
โรงเรี ยนติดต่อผู้เชี่ยวชาญเป็ นพี่เลี ้ยงในการทําวิทยฐานะ
โรงเรี ยนจัดให้ มีผ้ ชู ่วยครูให้ ทํางานธุรการ
ครูร้ ูสกึ มีความมัน่ คงในอาชีพ
ผู้บริหารไม่ใช้ อํานาจข่มขู่ครูในการทํางาน
โรงเรี ยนไม่ให้ ครูทําหนังสือยอมรับสภาพผิดไว้ ก่อนล่วงหน้ า
โรงเรี ยนมีสงิ่ อํานวยความสะดวกในการทํางานครบถ้ วน
โรงเรี ยนส่งเสริมให้ ทกุ คนคิดนวัตกรรมในการทํางานขึ ้นมา
โรงเรี ยนสร้ างวัฒนธรรมในการทํางาน
โรงเรี ยนปรับเปลี่ยนแนวทางใหม่ๆ ในการทํางาน
โรงเรี ยนสามารถปรับตัวในการทํางานตามนโยบายใหม่ ๆ ได้ อย่างดี

มูลคํา

แก้ วกียรู

ดร. ปั ญญา

ดร. อรทัย

คลี่สนุ ทร

ดร. อธิปัตย์

ดร. ชัยพฤกษ์ เสรี รักษ์

ดร. พรรณี สุวตั ถี

รศ.ดร. เมธี ปิ ลันธนานนท์

รศ.ดร. ประชุม รอดประเสริฐ
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ศ.ดร. ธีระ รุญเจริญ
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มูลคํา

ดร. อรทัย

แก้ วกียรู

ดร. ปั ญญา











คลี่สนุ ทร

ดร. ชัยพฤกษ์ เสรี รักษ์






ดร. พรรณี สุวตั ถี



รศ.ดร. เมธี ปิ ลันธนานนท์



ดร. อธิปัตย์

โรงเรี ยนส่งเสริมให้ มีความคิดริเริ่ มสร้ างสรรค์ในการทํางาน
ครูรักอิสระในการทํางาน แต่ต้องรู้วา่ มีจดุ หมายร่วมกัน
ผู้บริหารมีแผนการทํางาน มีการประเมินผลการทํางาน
ครูมีห้องทํางานส่วนตัว
ผู้บริหารไม่มีการตรวจสอบแบบจับผิด
โรงเรี ยนมีอิสระในการจัดการศึกษา
ครูมีอิสระในการหาเทคนิคการสอน
ครูมีอิสระในการใช้ เลือกใช้ สื่อการเรี ยนการสอน
ครูมีอิสระในการควบคุมพฤติกรรมนักเรี ยน
ครูมีวินยั ในการทํางาน
ครูเคารพกฎ กติกา ข้ อบังคับของสถานศึกษา
ผู้บริหารมีการประเมินผลงานครูเป็ นระยะ

รศ.ดร. ประชุม รอดประเสริฐ

106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

รายการ

ศ.ดร. ธีระ รุญเจริญ
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มูลคํา

แก้ วกียรู

ดร. ปั ญญา

ดร. อรทัย

คลี่สนุ ทร

ดร. อธิปัตย์

ดร. ชัยพฤกษ์ เสรี รักษ์

ผู้บริหารให้ ข้อเสนอแนะในการปรับตัวของกลุม่ คนที่ทํางานยังไม่ได้ เป้าหมาย
บุคลากรสามารถปรับเปลี่ยนการทํางานตามนโยบายที่เปลี่ยนไป
ครูยอมรับแนวคิดการทํางานของครูรุ่นใหม่ๆ
ครูสามารถปรับตัวเข้ ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้
ครูสามารถปรับตัวเข้ ากับวิธีการสอนใหม่ๆ ได้
ใช้ หลักธรรมในการทํางานอย่างมีความสุข เช่น อิทธิบาท 4 พละ 4 พรหมวิหาร 4
ผู้บริหารยอมรับฟั งความคิดเห็นของครู
ผู้บริหารไม่คิดว่าตนเองเป็ นคนสําคัญที่สดุ ในโรงเรี ยน
ผู้บริหารแก้ ปัญหาโดยใช้ เหตุผลมากกว่าใช้ อารมณ์หรื ออํานาจ
โรงเรี ยนเปิ ดโอกาสให้ ทกุ คนที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องมีสว่ นร่วมในการแก้ ปัญหาที่เกิดขึ ้น
ผู้บริหารมอบอํานาจให้ ครูในการทํางาน

ดร. พรรณี สุวตั ถี

118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128

รศ.ดร. เมธี ปิ ลันธนานนท์

รายการ

รศ.ดร. ประชุม รอดประเสริฐ

ข้ อ

ศ.ดร. ธีระ รุญเจริญ
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ตารางที่ 6 (ต่อ)
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มูลคํา

แก้ วกียรู

ดร. อรทัย



ดร. ปั ญญา

คลี่สนุ ทร



ดร. อธิปัตย์

รศ.ดร. ธร สุนทรายุทธ



ดร. ชัยพฤกษ์ เสรี รักษ์

รศ.ดร. เมธี ปิ ลันธนานนท์

129 การสนับสนุนให้ ใช้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการทํางาน
130 โรงเรี ยนให้ ชมุ ชนมีสว่ นร่วมในการพัฒนาโรงเรี ยนอย่างจริงจัง โดยเฉพาะ บ้ าน วัด
โรงเรี ยน
131 ผู้บริหารต้ องสร้ างความท้ าทายการทํางานให้ กบั ครู
132 สร้ างแรงจูงใจ ให้ กบั ครู
133 ผู้บริหารต้ องอยู่โรงเรี ยน
134 โรงเรี ยนมีสงิ่ แวดล้ อมปลอดภัย น่าอยู่ สะอาด มีสีเขียว เป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย

135 พัฒนาให้ โรงเรี ยนเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู้
136 โรงเรี ยนมีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีคณ
ุ ภาพ

137 โรงเรี ยนมีการสร้ างและเป็ นสมาชิกของเครื อข่ายโรงเรี ยน

138 โรงเรี ยนมีแผนการพัฒนาครู
139 โรงเรี ยนมีการประกันชีวิตนักเรี ยน

รศ.ดร. ประชุม รอดประเสริฐ

รายการ

ศ.ดร. ธีระ รุญเจริญ
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เนื่ องจากข้ อมูลที่ ได้ จากการสังเคราะห์ เอกสารและจากการสัมภาษณ์ ผ้ ูเชี่ ยวชาญมี
ความสอดคล้ องกันหลายประเด็น ผู้วิจยั จึงได้ นํามาบูรณาการเข้ าด้ วยกัน และนํามาจัดทําเป็ นข้ อ
คําถามได้ 135 ข้ อ และเมื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื ้อหา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน และหา
ค่าดัชนีความสอดคล้ องตามวัตถุประสงค์ (index of item-objective congruence : IOC) ของ
เครื่ อ งมื อ วิ จัย พบว่ า มี ห ลายข้ อ ที่ ไ ด้ ค่ า ดัช นี ค วามสอดคล้ อ งตํ่ า กว่ า 0.50 จึ ง ตัด ออกและ
ผู้ทรงคุณวุฒิได้ เสนอให้ ปรับแก้ ไขข้ อคําถามบางข้ อ ผู้วิจยั ได้ ดําเนินการปรับแก้ จนกระทัง่ ได้ ข้อ
คําถามรวมทังสิ
้ ้น จํานวน 130 ข้ อ ซึง่ หลังจากนําไปทดลองใช้ กบั ประชากรที่ไม่ใช่กลุม่ ตัวอย่าง 10
โรงเรี ยน โรงเรี ยนละ 4 คน ประกอบด้ วย ผู้บริ หาร จํานวน 2 คน ครูผ้ สู อน จํานวน 2 คน รวมจํานวน
ทังสิ
้ ้น 40 คน และหาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม (reliability) โดยใช้ วิธีสมั ประสิทธิ์แอลฟ่ า
ของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) พบว่าได้ ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ .962 ดังนัน้
แบบสอบถามดังกล่าวจึงมีความเหมาะสมสําหรับการนําไปใช้ เก็บข้ อมูลจากกลุม่ ตัวอย่างต่อไป
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2.3 การวิเคราะห์ องค์ ประกอบสุขภาพองค์ การของโรงเรียนประถมศึกษา
ในการวิ จัย ครั ง้ นี ้ ผู้ วิ จัย ได้ วิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบสุข ภาพองค์ ก ารของโรงเรี ย น
ประถมศึกษาโดยดําเนินการตามขันตอน
้
ดังนี ้
2.3.1 การวิเคราะห์ตวั แปรเกี่ยวกับสุขภาพองค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษา ในการ
วิเคราะห์ตวั แปรเกี่ยวกับสุขภาพองค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษา ผู้วิจยั ได้ วิเคราะห์จากค่าเฉลี่ย
(x̄) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยนําค่าเฉลี่ยที่ได้ มาเทียบกับเกณฑ์ ตามแนวคิดของ
เบสท์ (Best) รายละเอียดดังตารางที่ 7
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ตารางที่ 7 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของแต่ละตัวแปรที่เป็ นองค์ประกอบ
สุขภาพของโรงเรี ยนประถมศึกษา
n = 111
ส่ วน
ค่ าเฉลี่ย เบี่ยงเบน
ระดับ
ข้ อ
สุขภาพของโรงเรี ยนประถมศึกษา
มาตรฐาน
(x̄)
(S.D.)
1 โรงเรี ยนเปิ ดกว้ างรับความคิดเห็นจากชุมชน
4.51
.430 มากที่สดุ
2
3
4

4.54
ม
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น
โรงเรี ยนมีการจัดประชุ
สำ มผู้ปกครองนักเรียน ง 4.48
โรงเรี ยนมีความสัมพันธ์ที่ดีกบั ชุมชน

.469

มากที่สดุ

.463

มาก

โรงเรี ยนมีการจัดประชุมคณะกรรมการการศึกษา

4.58

.441

มากที่สดุ

5

ผู้บริ หารกล้ าเผชิญปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้น

4.41

.524

มาก

6

ผู้บริ หารได้ พฒ
ั นางานด้ านต่าง ๆ ที่ปฏิบตั ิ

4.67

.419

มากที่สดุ

7

ผู้บริ หารสามารถแก้ ปัญหาที่เกิดขึ ้นภายในโรงเรี ยนได้

4.55

.389

มากที่สดุ

8

นโยบายของโรงเรี ยนสอดคล้ องกับสถานการณ์ปัจจุบนั

4.41

.486

มาก

โรงเรี ยนประสบความสําเร็ จตามนโยบายและ
เป้าหมายที่ได้ กําหนดไว้
10 ผู้บริ หารเป็ นที่ยอมรับของผู้บริ หารระดับต่าง ๆ

4.09

.468

4.32

.483

มาก
มาก

11 ผู้บริ หารเป็ นแบบอย่างที่ดี

4.67

.394

มากที่สดุ

12 ผู้บริ หารเป็ นผู้มีความรู้ความสามารถ

4.60

.409

มากที่สดุ

4.44

.473

มาก
มากที่สดุ

9

13 ผู้บริ หารกําหนดกรอบภาระหน้ าที่และแนวทางใน
การปฏิบตั งิ านของครู
14 ผู้บริ หารปฏิบตั ติ อ่ ครูทกุ คนอย่างเสมอภาคและ
ยุตธิ รรม
15 ครูมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจแก้ ปัญหาของโรงเรี ยน

4.58

.431

4.48

.493

มาก

16 ผู้บริ หารแสวงหาแนวทางการบริ หารจัดการได้ อย่าง
มีประสิทธิภาพ

4.50

.447

มากที่สดุ
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17 ผู้บริ หารมีอิทธิพลต่อการปฏิบตั งิ านครู

ส่ วน
ค่ าเฉลี่ย เบี่ยงเบน
( x ) มาตรฐาน
(S.D.)

ระดับ

4.48

.420

มาก

4.55

.434

มากที่สดุ

4.50

.430

4.55

.393

มากที่สดุ
มากที่สดุ

4.42

.511

มาก

4.53

.395

4.53

.452

มากที่สดุ
มากที่สดุ

24 ผู้บริ หารประเมินผลการปฏิบตั งิ านตามแผนงาน/โครงการ

4.55

.501

มากที่สดุ

25 โรงเรี ยนมีระบบสวัสดิการให้ กบั ครู

4.14

.563

มาก

26 ผู้บริ หารมีความเป็ นมิตร

4.66

.417

มากที่สดุ

27 ครูมีโอกาสได้ ทํางานอย่างเต็มศักยภาพ

4.53

.441

มากที่สดุ

28 โรงเรี ยนจัดทําเอกสาร บัญชี การเงินอย่างเป็ นระบบ

4.62

.430

มากที่สดุ

29 โรงเรี ยนจัดทําเอกสารทะเบียน พัสดุ อย่างเป็ นระบบ

4.52

.504

มากที่สดุ

30 โรงเรี ยนมีการตรวจสอบ และควบคุมหลักฐานการใช้
งบประมาณ
31 ผู้บริ หารมีบคุ ลิกภาพที่ดี

4.48

.488

4.69

.418

มาก
มากที่สดุ

4.65

.443

มากที่สดุ

18 ผู้บริ หารชี ้แจงให้ ครูทราบถึงความคาดหวังที่โรงเรี ยนได้ รับ
จากครู
19 ผู้บริ หารเป็ นที่ปรึกษาให้ ครูเกี่ยวกับปั ญหาที่เกิดขึ ้นในชัน้
เรี ยน
20 ผู้บริ หารเข้ าใจถึงข้ อจํากัดในการทํางานของครู

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

21 ผู้บริ หารเปลี่ยนแปลงการบริหารงานเพื่อให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ ้น
22 ผู้บริ หารรับฟั งข้ อเสนอแนะของครูไปพิจารณาปรับปรุง
การบริ หาร
23 ผู้บริ หารสนับสนุนให้ ครูได้ พฒ
ั นาตนเองเสมอ

32 โรงเรี ยนจัดสวัดกิ าร กองทุน ช่วยเหลือนักเรี ยนที่
ประสบปั ญหา
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33 ครูรับทราบคําสัง่ ระเบียบการต่าง ๆ ล่วงหน้ าโดยแจ้ ง
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
34 โรงเรี ยนมีคณ
ุ ภาพเป็ นที่ยอมรับในระดับเขตพื ้นที่

ส่ วน
ค่ าเฉลี่ย เบี่ยงเบน
(x )
มาตรฐาน
(S.D.)

4.37
ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
ผู้บริ หารมีความเคร่
สงำครันดในการปฏิบตั ติ ามกรอบงานาง

.518

มากที่สดุ
มาก

4.46

.472

มาก

4.39

.474

4.53

.447

มาก
มากที่สดุ

38 บุคลากรทราบถึงวิสยั ทัศน์เป้าหมายในการทํางาน
ของโรงเรี ยน
39 ความคาดหวังที่มีตอ่ การทํางานของครู

4.38

.439

4.46

.443

มาก
มาก

40 ครูปฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบ ข้ อบังคับของโรงเรี ยน

4.51

.425

มากที่สดุ

41 โรงเรี ยนมีแผนในการทํางานที่ชดั เจน

4.54

.454

มากที่สดุ

42 โรงเรี ยนมีแผนการติดตามงานอย่างต่อเนื่อง

4.39

.482

มาก

43 โรงเรี ยนมีมาตรฐานการปฏิบตั งิ านและยึดถือเป็ นแนว
ปฏิบตั งิ าน
44 โรงเรี ยนมีการประเมินผลการปฏิบตั งิ านอย่างเป็ นธรรม

4.57

.427

4.34

.520

มากที่สดุ
มาก

45 โรงเรี ยนบริการข่าวความเคลือ่ นไหวที่เป็ นประโยชน์ตอ่
การทํางาน
46 โรงเรี ยนมีวสั ดุอปุ กรณ์ทนั สมัยครบถ้ วน

4.43

.526

4.33

.565

มาก
มาก

47 ครูมีความสามารถใช้ สื่อในการจัดการเรียนการสอน

4.54

.479

มากที่สดุ

35

ของครู
36 ผู้บริ หารมอบหมายงานให้ ครูปฏิบตั งิ านตามความรู้
ความสามารถ และความถนัด
37 ผู้บริ หารมีความตังใจปฏิ
้
บตั งิ านให้ มีประสิทธิภาพ

4.56

.460

ระดับ
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48 โรงเรี ยนจัดสรรปริมาณงานให้ ครูรับผิดชอบอย่าง
เหมาะสม
49 โรงเรี ยนได้ รับงบประมาณอย่างเพียงพอ
50

ส่ วน
ค่ าเฉลี่ย เบี่ยงเบน
( x ) มาตรฐาน
(S.D.)
4.53

4.10
ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
าง 4.04
น ยงพอ
โรงเรี ยนมีสื่อการเรีสยำ
นการสอนเพี

.466

ระดับ

.616

มากที่สดุ
มาก

.643

มาก

51 โรงเรี ยนมีห้องปฏิบตั กิ ารต่างๆ เพียงพอกับจํานวน
นักเรี ยน
52 โรงเรี ยนมีการบริ หารจัดการพื ้นที่อย่างเป็ นสัดส่วน

4.04

.605

4.33

.549

มาก
มาก

53 โรงเรี ยนมีวสั ดุอปุ กรณ์สํารองไว้ เพียงพอ

4.22

.618

มาก

54 ครูได้ รับการอบรมเกี่ยวกับการใช้ อปุ กรณ์การเรี ยน
การสอนที่ทนั สมัย
55 โรงเรี ยนมีการนําวัสดุที่ใช้ แล้ วมาใช้ ให้ เกิดประโยชน์

3.98

.506

3.93

.579

มาก
มาก

4.05

.527

มาก

4.61

.487

4.30

.491

มากที่สดุ
มาก

59 ครูมีความกระตือรื อร้ นในการทํางาน

4.40

.488

มาก

60 ครูมีความรู้สกึ ภาคภูมิใจที่ทํางานในโรงเรียน

4.38

.477

มาก

61 ครูเชื่อมัน่ ในความรู้ความสามารถในการบริหารงาน
ของผู้บริ หาร
62 ครูพงึ พอใจในงานที่ได้ รับมอบหมายให้ ปฏิบตั งิ าน

4.56

.448

4.43

.410

มากที่สดุ
มาก

63 ครูมีความศรัทธาต่อวิชาชีพครู

4.67

.433

มากที่สดุ

56 โรงเรี ยนจัดหาทรัพยากรมาสนับสนุนในการ
ปฏิบตั งิ าน
57 ผู้บริ หารจัดเวรยามรักษาความปลอดภัยให้ กบั
โรงเรี ยน
58 ครูมีขวัญและกําลังใจในการทํางาน
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64 ครูตระหนักว่าทุกคนเป็ นกําลังสําคัญของโรงเรี ยน
65 โรงเรี ยนมีการร่วมมือและประสานงานกันอย่าง
เข้ มแข็ง และมีการทํางานเป็ นทีม
66 โรงเรี ยนมีการใช้ ภมู ิปัญญาท้ องถิ่น และวิทยากรจาก
ภายนอกมาใช้ ในการพัฒนาการเรี ยนการสอน
67 โรงเรี ยนจัดประชุมผู้ปกครอง ให้ รับทราบและเข้ าใจ
เกี่ยวกับการจัดหลักสูตรของโรงเรี ยน
68 ผู้บริ หารใช้ เทคนิคการบริ หารแบบมีสว่ นร่วม

ส่ วน
ค่ าเฉลี่ย เบี่ยงเบน
(x )
มาตรฐาน
(S.D.)
4.55

ระดับ

.436

มากที่สดุ

4.58
ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
าง
สำน

.430

มากที่สดุ

4.03

.429

มาก

4.19

.538

4.45

.457

มาก
มาก

69 ครูจดั กิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ น
สําคัญ
70 ครูได้ รับการพัฒนาความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการนํา
หลักสูตรไปใช้
71 มีกิจกรรมพบปะสังสรรค์นอกเวลาการทํางาน
ระหว่างผู้บริหารกับครูในงานต่าง ๆ
72 บุคลากรในโรงเรี ยนประสบความสําเร็จในการทํางาน
73 ครูพงึ พอใจต่อสวัสดิการที่โรงเรี ยนจัดให้
74 นักเรี ยนมีความรู้ความสามารถเป็ นไปตามหลักสูตร
กําหนด
75 โรงเรี ยนกําหนดมาตรฐานของผลการปฏิบตั งิ านด้ าน
วิชาการในระดับสูง
76 นักเรี ยนให้ ความสําคัญเกี่ยวกับวิชาการ
77 โรงเรี ยนส่งเสริมให้ มีการจัดกิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรี ยน

มากที่สดุ
4.50

.508

4.46

.492

มาก

4.25

.552

4.13

.573

มาก
มาก

4.14

.603

มาก

4.30

.484

มาก

4.40

.511

4.30

.472

มาก
มาก

4.53

.466

มากที่สดุ
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78 โรงเรี ยนมีกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนและ
ประเมินผลที่เป็ นระบบ
79 โรงเรี ยนปรับหลักสูตรให้ เหมาะสมกับสภาพท้ องถิ่น

ส่ วน
ค่ าเฉลี่ย เบี่ยงเบน
(x )
มาตรฐาน
(S.D.)

4.41
ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
ำน่อมีบรรยากาศเอื ้อต่อการเรียนรู้าง
ครูจดั ตกแต่งห้ องเรีสยนเพื

.507

มากที่สดุ
มาก

4.45

.478

มาก

4.26

.527

มาก
มาก

4.22

.545

3.82

.700

มาก

4.42

.478

4.52

.492

มาก
มากที่สดุ

86 โรงเรี ยนให้ บริการข่าวสารทางวิชาการที่เป็ น
ประโยชน์ตอ่ ความก้ าวหน้ าในวิชาชีพ
87 นักเรี ยนมีนิสยั ใฝ่ รู้ใฝ่ เรี ยน

4.32

.542

4.14

.531

มาก
มาก

88 โรงเรี ยนมีชื่อเสียงด้ านวิชาการ

4.14

.634

มาก

89 โรงเรี ยนจัดสภาพแวดล้ อมเอื ้อต่อการเรียนรู้ของนักเรี ยน

4.52

.492

มากที่สดุ

90 นักเรี ยนมีความรับผิดชอบเรื่ องการบ้ าน

4.31

.493

มาก

91 โรงเรี ยนมีแผนปฏิบตั งิ านประจําปี

4.58

.422

มากที่สดุ

92 ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียทราบถึงเป้าหมายของแผนปฏิบตั ิ
การประจําปี

4.32

.483

มาก

80
81
82
83
84
85

ของนักเรี ยน
โรงเรี ยนมีการวางแผนและการนิเทศภายในอย่าง
เป็ นระบบ
โรงเรี ยนจัดบริการห้ องสมุดที่เหมาะสมและเป็ น
ระบบ
โรงเรี ยนจัดทําเอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ของครู
ครูมีความรู้ความสามารถในการพัฒนากิจกรรมการ
เรี ยนการสอน
ผู้บริ หารมีความรู้ความสามารถด้ านงานวิชาการ

4.52

.450

ระดับ
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ส่ วน
ค่ าเฉลี่ย เบี่ยงเบน
( x ) มาตรฐาน
(S.D.)

ระดับ

93

ครูทําแผนการจัดการเรี ยนรู้

4.30

.542

มาก

94

โรงเรี ยนมีโครงการซ่อมเสริ มเพื่อช่วยเหลือนักเรี ยนอย่าง
เป็ นระบบ
นักเรี ยนมีสว่ นร่วมในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน

4.31

.478

4.11

.511

มาก
มาก

4.51

.431

มากที่สดุ

4.34

.473

มาก

4.45

.450

มาก

4.55

.433

มากที่สดุ

4.40

.496

มาก

4.47

.425

มาก

4.42

.452

มาก

4.43

.471

4.56

.446

มาก
มากที่สดุ

4.38

.509

มาก

95
96
97
98
99
100
101
102
103
104

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

โรงเรี ยนส่งเสริมให้ ครูมีการจัดทําเอกสารที่ศกึ ษาเด็กเป็ น
รายบุคคล
ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียมีสว่ นร่วมในการกําหนดวิสยั ทัศน์
พันธกิจ เป้าหมายของโรงเรียน
โรงเรี ยนมีเป้าหมายสอดคล้ องกับนโยบายและแผนการ
ศึกษาระดับชาติ
โรงเรี ยนนําเป้าหมายมากําหนดเป็ นแผนงาน/โครงการ
ในการปฏิบตั งิ าน
โรงเรี ยนได้ ศกึ ษาสภาพปั ญหาและความต้ องการของ
ชุมชนเพื่อกําหนดเป้าหมาย
โรงเรี ยนมีการกําหนดเป้าหมายชัดเจน เข้ าใจง่ายเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร
โรงเรี ยนสามารถปรับบทบาทให้ ทนั ต่อความ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้ อมในชุมชน
โรงเรี ยนได้ รับการสนับสนุนส่งเสริมในการพัฒนาจาก
ทุกฝ่ าย
โรงเรี ยนมีอิสระในการจัดการศึกษา

105 โรงเรี ยนเป็ นแหล่งเรี ยนรู้
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ตารางที่ 7 (ต่อ)

ข้ อ
ที่

สุขภาพของโรงเรี ยนประถมศึกษา

ส่ วน
ค่ าเฉลี่ย เบี่ยงเบน
( x ) มาตรฐาน
(S.D.)

ระดับ

106 โรงเรี ยนมีการส่งเสริ มการเข้ าร่วมกิจกรรมของชุมชน

4.51

.452

มากที่สดุ

107 โรงเรี ยนมีอิสระในการบริหารงบประมาณ

4.47

.441

มาก

.453
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108 โรงเรี ยนมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานของ
นักเรี ยน
109 ครูได้ รับความสะดวกในการติดต่อกับฝ่ ายต่าง ๆ

4.58

.448

มาก
มากที่สดุ

110 โรงเรี ยนมีวิธีการติดต่อสื่อสารที่ทนั สมัย

4.22

.471

มาก

4.32

.511

มาก

4.46

.472

มาก

4.30

.511

มาก

4.50

.448

มากที่สดุ

4.14

.514

4.27

.510

มาก
มาก

4.20

.548

มาก

4.40

.431

มาก

4.65

.395

มากที่สดุ

111 โรงเรี ยนมีข้อมูลสารสนเทศที่ถกู ต้ อง รวดเร็ว และ
เป็ นปั จจุบนั
112 โรงเรี ยนมีการแจ้ งข้ อมูลข่าวสารกับผู้มีสว่ นได้ สว่ น
เสียทราบ
113 มีการใช้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ ในการ
บริ หารจัดการ
114 โรงเรี ยนใช้ กระบวนการจัดการเรี ยนรู้เพื่อให้ นกั เรี ยน
มีผลสัมฤทธิ์ที่สงู ขึ ้น
115 โรงเรี ยนได้ เชิญวิทยากรภายนอก มาใช้ ในการจัดการ
เรี ยนการสอน
116 ครูใช้ สื่อเทคโนโลยีที่ทนั สมัยประกอบการเรี ยนการสอน
117 โรงเรี ยนมีโครงการเพื่อส่งเสริ มการคิดค้ น การผลิตสื่อ
และนวัตกรรมทางการศึกษา
118 โรงเรี ยนส่งเสริ มให้ ครูมีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสอน
ใหม่ๆ
119 โรงเรี ยนมีโครงการที่สง่ เสริ มด้ านสุขภาพอนามัยแก่
นักเรี ยน
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ตารางที่ 7 (ต่อ)

ข้ อ
ที่

สุขภาพของโรงเรี ยนประถมศึกษา

ส่ วน
ค่ าเฉลี่ย เบี่ยงเบน
( x ) มาตรฐาน
(S.D.)

120 โรงเรี ยนมีโครงการที่สง่ เสริมคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์
ให้ กบั นักเรี ยน
121 โรงเรี ยนมีโครงการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
อย่างเป็ นระบบและดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
122 ครูมีความผูกพันธ์กบั นักเรี ยน

4.58

123 ครูมีความสนใจร่วมกันแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้นในโรงเรี ยน

ระดับ

.444

มากที่สดุ

.445
.387

มากที่สดุ
มากที่สดุ

4.50

.397

มากที่สดุ

124 ผู้บริ หารกําหนดภาระหน้ าที่ให้ ครูแต่ละคนอย่างชัดเจน

4.51

.394

มากที่สดุ

125 ผู้บริ หารทํางานร่วมกับครูได้ เป็ นอย่างดี

4.62

.430

มากที่สดุ

126 ครูทกุ คนมีอิสระในการปฏิบตั งิ านและแสดงความคิดเห็น

4.57

.457

มากที่สดุ

127 โรงเรี ยนสามารถปรับตัวให้ ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลง
ของสภาพแวดล้ อมในชุมชน
128 ผู้บริ หารมีวธิ ีการทํางานที่เหมาะสมกับสถานการณ์

4.52

.410

4.55

.403

มากที่สดุ
มากที่สดุ

129 ผู้บริ หารปฏิบตั งิ านสอดคล้ องกับสภาพแวดล้ อมของ
โรงเรี ยน
130 โรงเรี ยนมีอตั รากําลังครูเป็ นไปตามเกณฑ์

4.60

.437

3.34

1.012

4.64
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มากที่สดุ
ปานกลาง

จากตารางที่ 7 พบว่าโดยภาพรวมข้ อคําถามทัง้ 130 ข้ อ มีค่าเฉลี่ย ( x ) อยู่ระหว่าง
3.34 - 4.69 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู่ระหว่าง .387- 1.012 แสดงว่า ผู้ให้ ข้อมูลมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับค่าระดับของตัวแปรโดยเฉลี่ยตังแต่
้ ระดับปานกลางถึงมากที่สดุ โดยมีตวั แปรที่มี
ค่า เฉลี่ ย ( x ) มากที่ สุด คื อ ตัว แปรที่ 31 ผู้บ ริ ห ารมี บุค ลิก ภาพที่ ดี มี ค่า เฉลี่ย ( x ) 4.69 ส่ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) .564 แสดงว่าผู้ให้ ข้อมูลมีความคิดเห็นแตกต่างกันอยู่ในระดับปานกลาง
รองลงมาคือ ตัวแปรที่ 11 ผู้บริ หารเป็ นแบบอย่างที่ดี มีค่าเฉลี่ย ( x ) 4.67 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) .394 ตัวแปรที่ 63 ครู มีความศรัทธาต่อวิชาชีพครู มีคา่ เฉลี่ย ( x ) 4.67 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

246
(S.D.) .433 และตัวแปรที่ 6 ผู้บริ หารได้ พฒ
ั นางานด้ านต่างๆ ที่ปฏิบตั ิ มีคา่ เฉลี่ย ( x ) 4.67 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) .419 แสดงว่าผู้ให้ ข้อมูลมีความคิดเห็นเป็ นไปในทางเดียวกันโดยตัว
แปรที่ 11 มีความคิดเห็นแตกต่างกันน้ อยที่สดุ รองลงมาคือตัวแปรที่ 63
และตัวแปรที่ 6
ตามลําดับ และตัวแปรที่มีคา่ เฉลี่ยน้ อยที่สดุ คือ ตัวแปรที่ 130 โรงเรี ยนมีอตั รากําลังครูเป็ นไปตาม
เกณฑ์ มีค่าเฉลี่ย ( x ) 3.34 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)1.040 แสดงว่าผู้ให้ ข้อมูลมีความ
คิดเห็ นเกี่ ยวกับอัตรากํ าลังครู แตกต่างกันมาก เมื่อพิจารณาจํ านวนของระดับของข้ อเท็ จจริ ง
พบว่า ข้ อเท็จจริ งอยูใ่ นระดับปานกลาง 1 ข้ อ คิดเป็ นร้ อยละ .77 ระดับมาก 72 ข้ อ คิดเป็ นร้ อยละ
55.38 และระดับมากที่สดุ 57 ข้ อ คิดเป็ นร้ อยละ 43.85
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2.3.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบสุขภาพองค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษา
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (exploratory factor analysis) โดยใช้
โปรแกรมสําเร็ จรู ป ข้ อตกลงเบื ้องต้ นที่สําคัญ คือ การตรวจสอบความเหมาะสมของข้ อมูลในการ
วิเคราะห์องค์ประกอบ
การตรวจสอบจํานวนแบบสอบถามที่เหมาะสมที่ใช้ ในการวิเคราะห์องค์ประกอบนัน้
โคมเรย์ และลี (Comrey and Lee) เสนอแนวทางในการพิจารณาจํานวนตัวอย่างที่เพียงพอต่อการ
วิเคราะห์องค์ประกอบว่า จํานวนตัวอย่าง 50 ตัวอย่าง ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง จํานวนตัวอย่าง 100
ตัวอย่าง ไม่เหมาะสม จํ านวนตัวอย่าง 200 ตัวอย่าง พอใช้ จํ านวนตัวอย่าง 300 ตัวอย่าง ดี
จํ านวนตัวอย่าง 500 ตัวอย่าง ดีมาก และจํ านวนตัวอย่างมากกว่า 1000 ตัวอย่าง ดีที่สุด ซึ่ง
สอดคล้ องกับ ทาบาชนิค และไฟเดล (Tabachnick and Fidell) ที่ยืนยันว่า การวิเคราะห์
องค์ประกอบ ต้ องมีตวั อย่างจํานวนอย่างน้ อย 300 ตัวอย่าง ซึ่งงานวิจัยนีเ้ ก็บแบบสอบถามได้
จํานวน 444 ฉบับ จึงมีความเหมาะสมที่จะนําไปวิเคราะห์องค์ประกอบต่อไป
นอกจากนันยั
้ งมีการตรวจสอบโดยใช้ สถิติทดสอบ ซึ่งในที่นี ้ใช้ การตรวจสอบโดยสถิติ
ตัวแปรมีความสัมพันธ์ กนั โดยพิจารณาจากค่า KMO and Bartlett’s Test โดยค่า Kaiser-MeyerOlkin Measure of Sampling Adequacy (MSA) อยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 และสถิติทดสอบ Bartlett’s
Test of Sphericity ใช้ ทดสอบตัวแปรต่าง ๆ ว่ามีความสัมพันธ์ กนั หรื อไม่ จากการวิเคราะห์
องค์ประกอบ ได้ ผลดังตารางที่ 8
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ตารางที่ 8 แสดงค่า KMO-Meyer-Olkin and Bartlett’s Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett’s Test of Sphericity
Approx. Chi-Square
df
Sig.

.912
39855.468
8385
.000

จากตารางที่ 8 ผลการทดสอบ KMO ของข้ อมูลชุดที่เก็บได้ จากการวิจยั ได้ เท่ากับ
.912 ซึง่ ไคเซอร์ และไรซ์ (Kaiser and Rice) ได้ ทําการศึกษาค่า KMO (Kaiser – Meyer – Olkin
measure of sampling adequace) ในการวัดความเหมาะสมของข้ อมูลว่าควรใช้ เทคนิคการ
วิเคราะห์องค์ประกอบหรื อไม่ และได้ สรุ ปว่า ถ้ าค่า KMO  0.8 แสดงว่าข้ อมูลชุดนันสามารถใช้
้
การวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบได้ ดี ดัง นัน้ ข้ อ มูล ชุด นี จ้ ึง มี ค วามเหมาะสมที่ จ ะใช้ ก ารวิ เ คราะห์
องค์ประกอบได้ ดี การทดสอบความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรโดยค่าสถิติทดสอบ Bartlett’s
Sphericity Test มีนยั สําคัญทางสถิติ (sig 0.00 < 0.05) แสดงว่าเมทริ กซ์สมั ประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ของตัวแปรต่างๆ มีความสัมพันธ์ กัน ดังนัน้ ข้ อมูลที่ได้ จึงมีความเหมาะสมที่จะนําไปวิเคราะห์
องค์ประกอบต่อไป
การวิเคราะห์ในขันตอนนี
้
้ใช้ การสกัดองค์ประกอบ (factor extraction) ด้ วยวิธีวิเคราะห์
องค์ประกอบหลัก (Principal Component Analysis : PCA) ด้ วยการหมุนแกนแบบตังฉาก
้
(orthogonal rotation) และการหมุนแกนองค์ประกอบด้ วยวิธีโพรแมก (promax rotation) โดย
ข้ อ ตกลงเบื อ้ งต้ น ในการศึก ษาครั ง้ นี ใ้ ช้ เ กณฑ์ ใ นการเลื อกองค์ ป ระกอบดัง นี ้ 1) มี ค่า นํ า้ หนัก
องค์ประกอบตังแต่
้ 0.50 ขึ ้นไป ตามที่ แฮร์ และคณะ (Hair et.al.) กล่าวว่า นํ ้าหนักองค์ประกอบที่
0.50 ขึ ้นไปเป็ นค่านํ ้าหนักที่มีนยั สําคัญในทางปฏิบตั ิ (practically significant) 2) มีค่าไอเก็น
(eigenvalues) มากกว่า 1 ตามเกณฑ์ของไคเซอร์ (Kaiser's criterion) และ 3) มีตวั แปรอธิบาย
องค์ ประกอบมากกว่า 3 ตัวขึน้ ไป (Hatcher) เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ ดังกล่าว ได้ จํานวน
องค์ประกอบและค่าความแปรปรวนของตัวแปรดังตารางที่ 9
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ตารางที่ 9

แสดงองค์ประกอบ ค่าไอเกน ค่าร้ อยละของความแปรปรวน ค่าร้ อยละของความ
แปรปรวนสะสมขององค์ประกอบสุขภาพองค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษา

องค์ประกอบ
(component)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Rotation Sums of Squared Loadings
ค่าความแปรปรวนของ
ค่าความแปรปรวน
ค่าความแปรปรวนสะสม
ตัวแปร (eigenvalues) ร้ อยละ (% of variance) ร้ อยละ cumulative %
36.406
28.005
28.005
5.665
4.358
32.363
4.436
3.412
35.775
3.043
2.341
38.115
2.637
2.029
40.144
2.361
1.816
41.960
2.218
1.707
43.666
2.115
1.627
45.293
2.071
1.593
46.886
1.996
1.536
48.422
1.880
1.446
49.867
1.818
1.399
51.266
1.730
1.330
52.596
1.696
1.305
53.901
1.615
1.242
55.144
1.534
1.180
56.323
1.468
1.130
57.453
1.417
1.090
58.543
1.357
1.044
59.587
1.341
1.032
60.619
1.310
1.008
61.627
1.273
.979
62.606
1.249
.961
63.567
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ตารางที่ 9 (ต่อ)
องค์ประกอบ
(component)
24
25
26
27
28
29
30

Rotation Sums of Squared Loadings
ค่าความแปรปรวนของ
ค่าความแปรปรวน
ค่าความแปรปรวนสะสม
ตัวแปร (eigenvalues) ร้ อยละ (%of variance) ร้ อยละ cumulative %
1.203
.926
64.493
1.172
.901
65.394
1.146
.882
66.276
1.111
.855
67.130
1.078
.829
67.959
1.066
.820
68.779
1.042
.801
69.580

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

จากตารางที่ 9 แสดงจํานวนองค์ประกอบสุขภาพองค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษา
พบว่า องค์ประกอบที่มีค่าไอเก็นมากกว่า 1 มี 30 องค์ประกอบ เมื่อหมุนแกนแล้ วอธิบายความ
แปรปรวนได้ ทงหมดร้
ั้
อยละ 69.580 แต่เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์การคัดเลือกองค์ประกอบที่มีค่า
นํ า้ หนัก องค์ ป ระกอบตัง้ แต่ 0.50 ขึน้ ไป มี ค่า ไอเก็ น (eigenvalues) มากกว่า 1 และมี ตัว แปร
อธิบายองค์ประกอบมากกว่า 3 ตัวขึ ้นไป พบว่า มีเพียง 8 องค์ประกอบที่มีคณ
ุ สมบัติเป็ นไปตาม
เกณฑ์ที่กําหนด คือ องค์ประกอบที่ 1 - 5 องค์ประกอบที่ 7 – 8 และองค์ประกอบที่ 11 แต่สําหรับ
องค์ประกอบอื่นๆ อีก 22 องค์ประกอบขาดคุณสมบัติตามเกณฑ์จึงไม่เข้ าข่ายการวิจยั สําหรับ
องค์ประกอบที่มีคณ
ุ สมบัติตามเกณฑ์ 8 องค์ประกอบ เมื่อหมุนแกนแล้ วองค์ประกอบที่ 1 มี
ค่า ไอเกน สูง สุด เท่ า กับ 36.406 สามารถอธิ บ ายความแปรปรวนทัง้ หมดได้ ร้ อยละ 28.005
องค์ประกอบที่ 2 มีค่าไอเกน 5.665 สามารถอธิบายความแปรปรวนทังหมดได้
้
ร้อยละ 4.358
องค์ประกอบที่ 3 มีคา่ ไอเกน 4.436 สามารถอธิบายความแปรปรวนทังหมดได้
้
ร้อยละ 3.412 และ
องค์ ประกอบอื่น ๆ มีค่าไอเกนและความสามารถในการอธิ บายความแปรปรวนทัง้ หมดค่อยๆ
ลดลงตามลําดับ และองค์ประกอบที่มีคณ
ุ สมบัติเป็ นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดคือองค์ประกอบที่ 1 5 องค์ประกอบที่ 7 - 8 และองค์ประกอบที่ 11 พบว่า สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ ทงหมด
ั้
44.925
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นอกจากนี ้นํ ้าหนักองค์ประกอบและตัวแปรที่อธิบายในแต่ละองค์ประกอบหลังหมุนแกน
แสดงไว้ ในตารางที่ 10
ตารางที่ 10 แสดงค่านํ ้าหนักองค์ประกอบและตัวแปรที่อธิบายในแต่ละองค์ประกอบหลังหมุนแกน

ตัวแปร
98
102
99
101
100
112
103
107
128
106
104
123
113
125
14
26
63
64
65
59
50
51
49
52

กลุม่ ที่ 1
.893
.875
.874
.851
.808
.728
.665
.663
.633
.620
.615
.590
.552

ค่านํ ้าหนักองค์ประกอบ
กลุม่ ที่ 2 กลุม่ ที่ 3 กลุม่ ที่ 4 กลุม่ ที่ 5 กลุม่ ที่ 6

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

.824
.742
.507
1.108
.788
.743
.615
.904
.745
.626
.611

กลุม่ ที่ 7

กลุม่ ที่ 8
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ตารางที่ 10 (ต่อ)

ตัวแปร
53
56
28
29
32
30
13
17
38
76
73
71
25
45
41
24

กลุม่ ที่ 1

ค่านํ ้าหนักองค์ประกอบ
กลุม่ ที่ 2 กลุม่ ที่ 3 กลุม่ ที่ 4 กลุม่ ที่ 5 กลุม่ ที่ 6
.545
.516
.871
.801
.591
.555
.879
.777
.734
.503

กลุม่ ที่ 7

กลุม่ ที่ 8

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

.974
.587
.525
.702
.568
.504

จากตารางที่ 10 พบว่า องค์ ประกอบของสุขภาพองค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษา
ตามเกณฑ์การคัดเลือกองค์ประกอบมี 8 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1 จํานวน 13 ตัวแปร
องค์ประกอบที่ 2 จํานวน 3 ตัวแปร องค์ประกอบที่ 3 จํานวน 4 ตัวแปร องค์ประกอบที่ 4 จํานวน
6 ตัวแปร องค์ประกอบที่ 5 จํานวน 4 ตัวแปร องค์ประกอบที่ 6 จํานวน 4 ตัวแปร องค์ประกอบที่
7 จํานวน 3 ตัวแปร และองค์ประกอบที่ 8 จํานวน 3 ตัวแปร
เพื่อความสะดวกในการเรี ยกชื่อองค์ประกอบที่มีคณ
ุ สมบัตติ ามเกณฑ์ที่กําหนด ผู้วจิ ยั ได้
ตังชื
้ ่อแต่ละองค์ประกอบดังตารางที่ 11 และมีรายละเอียดแต่ละองค์ประกอบดังตารางที่ 12 - 19
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ตารางที่ 11 แสดงองค์ประกอบของสุขภาพองค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษา

1

องค์ประกอบที่ 1

จํานวน
ตัวแปร
13

2

องค์ประกอบที่ 2

3

.507 - .824

3

องค์ประกอบที่ 3

4

.615 - 1.108

4

องค์ประกอบที่ 4

ลําดับที่

5

องค์ ประกอบ

6
ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
า
องค์ประกอบทีส่ ำ
5น
4 ง

ค่ านํา้ หนักองค์ ประกอบ
(factor loading)
.552 -.893

.516 - .904
.555 - .871

องค์ประกอบที่ 6

4

.503 - .879

7

องค์ประกอบที่ 7

3

.525 - .974

8

องค์ประกอบที่ 8

3

.504 - .702

40

.503 - 1.108

6

รวม

จากตารางที่ 11 พบว่า องค์ประกอบที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ที่กําหนดมีจํานวน 8
องค์ประกอบ โดยองค์ประกอบที่ 1 มีจํานวนตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบ 13 ตัวแปร มีคา่ นํ ้าหนัก
องค์ประกอบอยู่ระหว่าง .552 -.893 องค์ประกอบที่ 2 มีจํานวนตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบ 3
ตัวแปร มีค่านํ ้าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .507 - .824 องค์ประกอบที่ 3 มีจํานวนตัวแปรที่
อธิบายองค์ประกอบ 4 ตัวแปร มีค่านํ ้าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .615 - 1.108 องค์ประกอบที่ 4
มีจํานวนตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบ 6 ตัวแปร มีคา่ นํ ้าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .516 - .904
องค์ประกอบที่ 5 มีจํานวนองค์ประกอบที่อธิบายองค์ประกอบ 4 ตัวแปร มีคา่ นํ ้าหนักองค์ประกอบ
อยู่ระหว่าง .555 - .871 องค์ประกอบที่ 6 มีจํานวนตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบ 4 ตัวแปร มีค่า
นํ า้ หนักองค์ ประกอบอยู่ระหว่า ง .503 - .879 องค์ ประกอบที่ 7 มีจํานวนตัวแปรที่ อธิ บาย
องค์ประกอบ 3 ตัวแปร มีคา่ นํ ้าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .525 - .974 และองค์ประกอบที่ 8 มี
จํานวนตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบ 3 ตัวแปร มีค่านํ ้าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .504 - .702
รวมมีจํานวนตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบทังสิ
้ ้น 40 ตัวแปร มีค่านํ ้าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง
.501 - .769
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ตารางที่ 12 แสดงองค์ประกอบที่ 1
ตัวแปร

ข้ อความ

98
102

โรงเรี ยนมีเป้าหมายสอดคล้ องกับนโยบายและแผนการศึกษาระดับชาติ
โรงเรี ยนสามารถปรับบทบาทให้ ทนั ต่อความเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้ อมในชุมชน
โรงเรี ยนนําเป้าหมายมากําหนดเป็ นแผนงาน/โครงการในการปฏิบตั งิ าน
โรงเรี ยนมีการกําหนดเป้าหมายชัดเจน เข้ าใจง่ายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
โรงเรี ยนได้ ศกึ ษาสภาพปั ญหาและความต้ องการของชุมชนเพื่อกําหนด
เป้าหมาย
โรงเรี ยนมีการแจ้ งข้ อมูลข่าวสารกับผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียทราบ
โรงเรี ยนได้ รับการสนับสนุนส่งเสริมในการพัฒนาจากทุกฝ่ าย
โรงเรี ยนมีอิสระในการบริ หารงบประมาณ
ผู้บริ หารมีวธิ ีการทํางานที่เหมาะสมกับสถานการณ์
โรงเรี ยนมีการส่งเสริมการเข้ าร่วมกิจกรรมของชุมชน
โรงเรี ยนมีอิสระในการจัดการศึกษา
ครูมีความสนใจร่วมกันแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้นในโรงเรี ยน
มีการใช้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ ในการบริหารจัดการ
ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues)
ค่าร้ อยละของความแปรปรวน (percent of variance)

99
101
100
112
103
107
128
106
104
123
113

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

นํา้ หนัก
องค์ ประกอบ
.893
.875
.874
.851
.808
.728
.665
.663
.633
.620
.615
.590
.552
36.406
28.005

จากตารางที่ 12 พบว่า องค์ประกอบที่ 1 อธิบายด้ วยตัวแปรสําคัญจํานวน 13 ตัวแปร
หลังหมุนแกนมีคา่ นํ ้าหนักตัวแปรในองค์ประกอบ (factor loading) อยู่ระหว่าง .552 -.893 มีค่า
ความแปรปรวนของตัวแปรเท่ากับ 36.406 และค่าร้ อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 28.005 ซึง่
เมื่อเทียบค่าความแปรปรวนของตัวแปรกับองค์ประกอบอื่นๆ พบว่า องค์ประกอบนี ้มีความสําคัญ
เป็ นอันดับ 1 กล่าวคือ ตัวแปรทัง้ 13 ตัวแปร เป็ นตัวแปรที่ร่วมกันอธิบายองค์ประกอบนี ้ได้ ดีที่สดุ
และเมื่อแยกพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า ตัวแปร “โรงเรี ยนมีเป้าหมายสอดคล้ องกับนโยบายและ
แผนการศึกษาระดับชาติ” มีค่านํ ้าหนักองค์ประกอบมากที่สดุ คือ .893 สําหรับตัวแปร “มีการใช้
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นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ ในการบริ หารจัดการ” พบว่า มีค่านํ ้าหนักองค์ประกอบน้ อย
ที่สดุ คือ .552 และผู้วิจยั จึงตังชื
้ ่อองค์ประกอบนี ้ว่า “บูรณภาพของสถาบัน”
ตารางที่ 13 แสดงองค์ประกอบที่ 2
ตัวแปร
125
14
26

ข้ อความ
ผู้บริ หารทํางานร่วมกับครูได้ เป็ นอย่างดี
ผู้บริหารปฏิบตั ติ อ่ ครูทกุ คนอย่างเสมอภาคและยุตธิ รรม
ผู้บริ หารมีความเป็ นมิตร
ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues)
ค่าร้ อยละของความแปรปรวน (percent of variance)

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

นํา้ หนัก
องค์ ประกอบ
.824
.742
.507
5.665
4.358

จากตารางที่ 13 พบว่า องค์ประกอบที่ 2 อธิบายด้ วยตัวแปรสําคัญจํานวน 3 ตัวแปร
หลังหมุนแกนมีคา่ นํ ้าหนักตัวแปรในองค์ประกอบ (factor loading) อยู่ระหว่าง .507 - .824 มีคา่
ความแปรปรวนของตัวแปรเท่ากับ 5.665 และค่าร้ อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 4.358 ซึง่ เมื่อ
เทียบค่าความแปรปรวนของตัวแปรกับองค์ประกอบอื่นๆ พบว่า องค์ประกอบนี ้มีความสําคัญเป็ น
อันดับ 2 กล่าวคือ ตัวแปรทัง้ 3 ตัวแปร เป็ นตัวแปรที่ร่วมกันอธิบายองค์ประกอบนี ้ได้ ดีที่สดุ และ
เมื่อแยกพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า ตัวแปร “ผู้บริหารทํางานร่วมกับครูได้ เป็ นอย่างดี” มีคา่ นํ ้าหนัก
องค์ประกอบมากที่สดุ คือ .824 สําหรับตัวแปร “ผู้บริ หารมีความเป็ นมิตร” พบว่า มีค่านํ ้าหนัก
องค์ประกอบน้ อยที่สดุ คือ .507 และผู้วิจยั จึงตังชื
้ ่อองค์ประกอบนี ้ว่า “ภาวะผู้นําแบบมิตรสัมพันธ์”

255
ตารางที่ 14 แสดงองค์ประกอบที่ 3
ตัวแปร

ข้ อความ

63
64
65

ครูมีความศรัทธาต่อวิชาชีพครู
ครูตระหนักว่าทุกคนเป็ นกําลังสําคัญของโรงเรี ยน
โรงเรี ยนมีการร่วมมือและประสานงานกันอย่างเข้ มแข็ง และมีการ
ทํางานเป็ นทีม
ครูมีความกระตือรื อร้ นในการทํางาน
ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues)
ค่าร้ อยละของความแปรปรวน (percent of variance)

59

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

นํา้ หนัก
องค์ ประกอบ
1.108
.788
.743
.615
4.436
3.412

จากตารางที่ 14 พบว่า องค์ประกอบที่ 3 อธิบายด้ วยตัวแปรสําคัญจํานวน 4 ตัวแปร
หลังหมุนแกนมีคา่ นํ ้าหนักตัวแปรในองค์ประกอบ (factor loading) อยูร่ ะหว่าง .615 - 1.108 มีคา่
ความแปรปรวนของตัวแปรเท่ากับ 4.436 และค่าร้ อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 3.412 ซึง่ เมื่อ
เทียบค่าความแปรปรวนของตัวแปรกับองค์ประกอบอื่นๆ พบว่า องค์ประกอบนี ้มีความสําคัญเป็ น
อันดับ 3 กล่าวคือ ตัวแปรทัง้ 4 ตัวแปร เป็ นตัวแปรที่ร่วมกันอธิบายองค์ประกอบนี ้ได้ ดีที่สดุ และ
เมื่ อ แยกพิ จ ารณาเป็ นรายข้ อ พบว่ า ตัว แปร “ครู มี ค วามศรั ท ธาต่อ วิ ช าชี พ ครู ” มี ค่า นํ า้ หนัก
องค์ประกอบมากที่สดุ คือ 1.108 สําหรับตัวแปร “ครู มีความกระตือรื อร้ นในการทํางาน” พบว่า มี
ค่านํ ้าหนักองค์ประกอบน้ อยที่สดุ คือ .615 และผู้วิจยั จึงตังชื
้ ่อองค์ประกอบนี ้ว่า “ขวัญในการ
ปฏิบตั งิ าน”

256
ตารางที่ 15 แสดงองค์ประกอบที่ 4
ตัวแปร
50
51
49
52
53
56

ข้ อความ
โรงเรี ยนมีสื่อการเรี ยนการสอนเพียงพอ
โรงเรี ยนมีห้องปฏิบตั กิ ารต่างๆ เพียงพอกับจํานวนนักเรี ยน
โรงเรี ยนได้ รับงบประมาณอย่างเพียงพอ
โรงเรี ยนมีการบริหารจัดการพื ้นที่อย่างเป็ นสัดส่วน
โรงเรี ยนมีวสั ดุอปุ กรณ์สํารองไว้ เพียงพอ
โรงเรี ยนจัดหาทรัพยากรมาสนับสนุนในการปฏิบตั งิ าน
ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues)
ค่าร้ อยละของความแปรปรวน (percent of variance)
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นํา้ หนัก
องค์ ประกอบ
.904
.745
.626
.611
.545
.516
3.043
2.341

จากตารางที่ 15 พบว่า องค์ประกอบที่ 4 อธิบายด้ วยตัวแปรสําคัญจํานวน 6 ตัวแปร
หลังหมุนแกนมีคา่ นํ ้าหนักตัวแปรในองค์ประกอบ (factor loading) อยู่ระหว่าง .516 - .904 มีคา่
ความแปรปรวนของตัวแปรเท่ากับ 3.043 และค่าร้ อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 2.341 ซึง่ เมื่อ
เทียบค่าความแปรปรวนของตัวแปรกับองค์ประกอบอื่นๆ พบว่า องค์ประกอบนี ้มีความสําคัญเป็ น
อันดับ 4 กล่าวคือ ตัวแปรทัง้ 6 ตัวแปร เป็ นตัวแปรที่ร่วมกันอธิบายองค์ประกอบนี ้ได้ ดีที่สดุ และ
เมื่ อ แยกพิ จารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า ตัวแปร “โรงเรี ย นมี สื่อการเรี ยนการสอนเพี ย งพอ” มี ค่า
นํ ้าหนักองค์ประกอบมากที่สดุ คือ .904 สําหรับตัวแปร “โรงเรี ยนจัดหาทรัพยากรมาสนับสนุนใน
การปฏิ บัติ ง าน” พบว่ า มี ค่ า นํ า้ หนั ก องค์ ป ระกอบน้ อยที่ สุด คื อ .516 และผู้ วิ จั ย จึ ง ตัง้ ชื่ อ
องค์ประกอบนี ้ว่า “การสนับสนุนทรัพยากร”
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ตารางที่ 16 แสดงองค์ประกอบที่ 5
ตัวแปร
28
29
32
30

ข้ อความ

นํา้ หนัก
องค์ ประกอบ
โรงเรี ยนจัดทําเอกสาร บัญชี การเงินอย่างเป็ นระบบ
.871
โรงเรี ยนจัดทําเอกสารทะเบียน พัสดุ อย่างเป็ นระบบ
.801
โรงเรี ยนจัดสวัดกิ าร กองทุน ช่วยเหลือนักเรี ยนที่ประสบปั ญหา
.591
โรงเรี ยนมีการตรวจสอบ และควบคุมหลักฐานการใช้ งบประมาณ
.555
ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues)
2.637
ค่าร้ อยละของความแปรปรวน (percent of variance)
2.029

ม
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ลาง
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ั
น
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ส

จากตารางที่ 16 พบว่า องค์ประกอบที่ 5 อธิบายด้ วยตัวแปรสําคัญจํานวน 4 ตัวแปร
หลังหมุนแกนมีคา่ นํ ้าหนักตัวแปรในองค์ประกอบ (factor loading) อยู่ระหว่าง .555 - .871 มีค่า
ความแปรปรวนของตัวแปรเท่ากับ 2.637 และค่าร้ อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 2.029 ซึง่
เมื่อเทียบค่าความแปรปรวนของตัวแปรกับองค์ประกอบอื่นๆ พบว่า องค์ประกอบนี ้มีความสําคัญ
เป็ นอันดับ 5 กล่าวคือ ตัวแปรทัง้ 4 ตัวแปร เป็ นตัวแปรที่ร่วมกันอธิบายองค์ประกอบนี ้ได้ ดีที่สดุ
และเมื่อแยกพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า ตัวแปร “โรงเรี ยนจัดทําเอกสาร บัญชี การเงินอย่างเป็ น
ระบบ” มีคา่ นํ ้าหนักองค์ประกอบมากที่สดุ คือ .871 สําหรับตัวแปร “โรงเรี ยนมีการตรวจสอบ และ
ควบคุมหลักฐานการใช้ งบประมาณ” พบว่า มีค่านํา้ หนักองค์ประกอบน้ อยที่สุด คือ .555 และ
ผู้วิจยั จึงตังชื
้ ่อองค์ประกอบนี ้ว่า “ความสามารถในการแก้ ปัญหา”
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ตารางที่ 17 แสดงองค์ประกอบที่ 6
ตัวแปร

ข้ อความ

13

ผู้บริ หารกําหนดกรอบภาระหน้ าที่และแนวทางในการปฏิบตั งิ าน
ของครู
ผู้บริ หารมีอิทธิพลต่อการปฏิบตั งิ านครู
บุคลากรทราบถึงวิสยั ทัศน์เป้าหมายในการทํางานของโรงเรี ยน
นักเรี ยนให้ ความสําคัญเกี่ยวกับวิชาการ
ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues)
ค่าร้ อยละของความแปรปรวน (percent of variance)

17
38
76
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นํา้ หนัก
องค์ ประกอบ
.879
.777
.734
.503
2.218
1.707

จากตารางที่ 17 พบว่า องค์ประกอบที่ 6 อธิบายด้ วยตัวแปรสําคัญจํานวน 4 ตัวแปร
หลังหมุนแกนมีคา่ นํ ้าหนักตัวแปรในองค์ประกอบ (factor loading) อยู่ระหว่าง .503 - .879 มีคา่
ความแปรปรวนของตัวแปรเท่ากับ 2.218 และค่าร้ อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 1.707 ซึง่
เมื่อเทียบค่าความแปรปรวนของตัวแปรกับองค์ประกอบอื่นๆ พบว่า องค์ประกอบนี ้มีความสําคัญ
เป็ นอันดับ 6 กล่าวคือ ตัวแปรทัง้ 4 ตัวแปร เป็ นตัวแปรที่ร่วมกันอธิบายองค์ประกอบนี ้ได้ ดีที่สดุ
และเมื่อแยกพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า ตัวแปร “ผู้บริ หารกําหนดกรอบภาระหน้ าที่และแนวทาง
ในการปฏิบตั ิงานของครู” มีคา่ นํ ้าหนักองค์ประกอบมากที่สดุ คือ .879 สําหรับตัวแปร “นักเรี ยนให้
ความสําคัญเกี่ยวกับวิชาการ” พบว่า มีคา่ นํ ้าหนักองค์ประกอบน้ อยที่สดุ คือ .503 และผู้วจิ ยั จึงตัง้
ชื่อองค์ประกอบนี ้ว่า “ภาวะผู้นําแบบกิจสัมพันธ์”
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ตารางที่ 18 แสดงองค์ประกอบที่ 7
ตัวแปร

ข้ อความ

73
71

ครูพงึ พอใจต่อสวัสดิการที่โรงเรี ยนจัดให้
มีกิจกรรมพบปะสังสรรค์นอกเวลาการทํางานระหว่างผู้บริหารกับ
ครูในงานต่าง ๆ
โรงเรี ยนมีระบบสวัสดิการให้ กบั ครู
ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues)
ค่าร้ อยละของความแปรปรวน (percent of variance)

25
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นํา้ หนัก
องค์ ประกอบ
.974
.587
.525
2.115
1.627

จากตารางที่ 18 พบว่า องค์ประกอบที่ 7 อธิบายด้ วยตัวแปรสําคัญจํานวน 3 ตัวแปร
หลังหมุนแกนมีคา่ นํ ้าหนักตัวแปรในองค์ประกอบ (factor loading) อยู่ระหว่าง .525 - .974 มีคา่
ความแปรปรวนของตัวแปรเท่ากับ 2.115 และค่าร้ อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 1.627 ซึง่
เมื่อเทียบค่าความแปรปรวนของตัวแปรกับองค์ประกอบอื่นๆ พบว่า องค์ประกอบนี ้มีความสําคัญ
เป็ นอันดับ 7 กล่าวคือ ตัวแปรทัง้ 3 ตัวแปร เป็ นตัวแปรที่ร่วมกันอธิบายองค์ประกอบนี ้ได้ ดีที่สดุ
และเมื่อแยกพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า ตัวแปร “ครู พึงพอใจต่อสวัสดิการที่โรงเรี ยนจัดให้ ” มีค่า
นํ ้าหนักองค์ประกอบมากที่สดุ คือ .974 สําหรับตัวแปร “โรงเรี ยนมีระบบสวัสดิการให้ กบั ครู” พบว่า
้ ่อองค์ประกอบนี ้ว่า “การอยู่ร่วมกัน
มีคา่ นํ ้าหนักองค์ประกอบน้ อยที่สดุ คือ .525 และผู้วิจยั จึงตังชื
ของบุคลากร”
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ตารางที่ 19 แสดงองค์ประกอบที่ 8
ตัวแปร
45
41
24

ข้ อความ
โรงเรี ยนบริ การข่าวความเคลื่อนไหวที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การทํางาน
โรงเรี ยนมีแผนในการทํางานที่ชดั เจน
ผู้บริ หารประเมินผลการปฏิบตั งิ านตามแผนงาน/ โครงการ
ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues)
ค่าร้ อยละของความแปรปรวน (percent of variance)
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นํา้ หนัก
องค์ ประกอบ
.702
.568
.504
1.880
1.446

จากตารางที่ 19 พบว่า องค์ประกอบที่ 8 อธิบายด้ วยตัวแปรสําคัญจํานวน 3 ตัวแปร
หลังหมุนแกนมีคา่ นํ ้าหนักตัวแปรในองค์ประกอบ (factor loading) อยู่ระหว่าง .504 - .702 มีคา่
ความแปรปรวนของตัวแปรเท่ากับ 1.880 และค่าร้ อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 1.446 ซึง่ เมื่อ
เทียบค่าความแปรปรวนของตัวแปรกับองค์ประกอบอื่นๆ พบว่า องค์ประกอบนี ้มีความสําคัญเป็ น
อันดับ 8 กล่าวคือ ตัวแปรทัง้ 3 ตัวแปร เป็ นตัวแปรที่ร่วมกันอธิบายองค์ประกอบนี ้ได้ ดีที่สดุ และ
เมื่อแยกพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า ตัวแปร “โรงเรี ยนบริ การข่าวความเคลื่อนไหวที่เป็ นประโยชน์ต่อ
การทํางาน” มีค่านํ ้าหนักองค์ประกอบมากที่สดุ คือ .702 สําหรับตัวแปร “ผู้บริ หารประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานตามแผนงาน/ โครงการ” พบว่า มีค่านํ ้าหนักองค์ประกอบน้ อยที่สดุ คือ .504 และ
ผู้วิจยั จึงตังชื
้ ่อองค์ประกอบนี ้ว่า “การวางแผน”
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (exploratory factor analysis) เพื่อสกัดตัว
แปรให้ เหลือตัวแปรประกอบที่ สํ าคัญโดยการวิเคราะห์ ด้วยวิธี วิเคราะห์ ภาวะน่าจะเป็ นสูง สุด
(Maximum Likelihood) เพื่อให้ ได้ ตวั แปรที่สําคัญ ซึง่ ปรากฏว่าได้ องค์ประกอบสุขภาพองค์การ
ของโรงเรี ยนประถมศึกษามาทังหมด
้
8 องค์ประกอบ ผู้วิจยั จึงได้ สรุปองค์ประกอบได้ ดงั แผนภูมิที่ 14

261
1. บูรณภาพของสถาบัน

2. ภาวะผู้นํา
แบบมิตรสัมพันธ์
3. ขวัญในการปฏิบตั งิ าน

8. การวางแผน
7. การอยูร่ ่วมกันของ
บุคลากร

องค์ ประกอบ
สุขภาพองค์ การของ
โรงเรียนประถมศึกษา
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6. ภาวะผู้นําแบบ
กิจสัมพันธ์

4. การสนับสนุนทรัพยากร

5. ความสามารถในการ
แก้ ปัญหา

แผนภูมิที่ 14 แสดงองค์ประกอบสุขภาพองค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษา
จากแผนภูมิที่ 14 อธิบายได้ ว่าองค์ประกอบสุขภาพองค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษา
ประกอบไปด้ วย 8 องค์ประกอบ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1. องค์ประกอบ “บูรณภาพของสถาบัน” ประกอบด้ วย 13 องค์ประกอบย่อย คือ (1)
โรงเรี ยนมีเป้าหมายสอดคล้ องกับนโยบายและแผนการศึกษาระดับชาติ (2) โรงเรี ยนสามารถปรับ
บทบาทให้ ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้ อมในชุมชน (3) โรงเรี ยนนําเป้าหมายมา
กําหนดเป็ นแผนงาน/โครงการในการปฏิบตั งิ าน (4) โรงเรี ยนมีการกําหนดเป้าหมายชัดเจน เข้ าใจ
ง่ายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร (5) โรงเรี ยนได้ ศกึ ษาสภาพปั ญหาและความต้ องการของชุมชนเพื่อ
กําหนดเป้าหมาย (6) โรงเรี ยนมีการแจ้ งข้ อมูลข่าวสารกับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทราบ (7) โรงเรี ยน
ได้ รับการสนับสนุนส่งเสริ มในการพัฒนาจากทุกฝ่ าย (8) โรงเรี ยนมีอิสระในการบริ หารงบประมาณ
(9) ผู้บริ หารมีวิธีการทํางานที่เหมาะสมกับสถานการณ์ (10) โรงเรี ยนมีการส่งเสริ มการเข้ าร่ วม
กิจกรรมของชุมชน (11) โรงเรี ยนมีอิสระในการจัดการศึกษา (12) ครูมีความสนใจร่วมกันแก้ ไขปั ญหา
ที่เกิดขึ ้นในโรงเรี ยน และ (13) มีการใช้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ ในการบริหารจัดการ
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2. องค์ประกอบ “ภาวะผู้นําแบบมิตรสัมพันธ์ ” ประกอบด้ วย 3 องค์ประกอบย่อย คือ
(1) ผู้บริ หารทํางานร่ วมกับครู ได้ เป็ นอย่างดี (2) ผู้บริ หารปฏิบตั ิต่อครู ทกุ คนอย่างเสมอภาคและ
ยุตธิ รรม และ (3) ผู้บริ หารมีความเป็ นมิตร
3. องค์ประกอบ “ขวัญในการปฏิบตั ิงาน” ประกอบด้ วย 4 องค์ประกอบย่อย คือ (1)
ครูมีความศรัทธาต่อวิชาชีพครู (2) ครูตระหนักว่าทุกคนเป็ นกําลังสําคัญของโรงเรี ยน (3) โรงเรี ยน
มีการร่ วมมือและประสานงานกันอย่างเข้ มแข็ง และมีการทํางานเป็ นทีม และ (4) ครู มีความ
กระตือรื อร้ นในการทํางาน
4. องค์ประกอบ “การสนับสนุนทรัพยากร” ประกอบด้ วย 6 องค์ประกอบย่อย คือ (1)
โรงเรี ยนมีสื่อการเรี ยนการสอนเพียงพอ (2) โรงเรี ยนมีห้องปฏิบตั ิการต่างๆ เพียงพอกับจํานวน
นักเรี ยน (3) โรงเรี ยนได้ รับงบประมาณอย่างเพียงพอ (4) โรงเรี ยนมีการบริ หารจัดการพื ้นที่อย่าง
เป็ นสัดส่วน (5) โรงเรี ยนมีวสั ดุอปุ กรณ์สํารองไว้ เพียงพอ และ (6) โรงเรี ยนจัดหาทรัพยากรมา
สนับสนุนในการปฏิบตั งิ าน
5. องค์ประกอบ “ความสามารถในการแก้ ปัญหา” ประกอบด้ วย 4 องค์ประกอบย่อย คือ
(1) โรงเรี ยนจัดทําเอกสาร บัญชี การเงินอย่างเป็ นระบบ (2) โรงเรี ยนจัดทําเอกสารทะเบียน พัสดุ
อย่างเป็ นระบบ (3) โรงเรี ยนจัดสวัสดิการ กองทุน ช่วยเหลือนักเรี ยนที่ประสบปั ญหา และ (4)
โรงเรี ยนมีการตรวจสอบ และควบคุมหลักฐานการใช้ งบประมาณ
6. องค์ประกอบ “ภาวะผู้นําแบบกิจสัมพันธ์ ” ประกอบด้ วย 4 องค์ ประกอบย่อย คือ
(1) ผู้บริ หารกําหนดกรอบภาระหน้ าที่และแนวทางในการปฏิบตั งิ านของครู (2) ผู้บริ หารมีอิทธิพล
ต่อการปฏิบตั งิ านครู (3) บุคลากรทราบถึงวิสยั ทัศน์เป้าหมายในการทํางานของโรงเรี ยน และ (4)
นักเรี ยนให้ ความสําคัญเกี่ยวกับวิชาการ
7. องค์ประกอบ “การอยู่ร่วมกันของบุคลากร” ประกอบด้ วย 3 องค์ประกอบย่อย คือ
(1) ครู พึงพอใจต่อสวัสดิการที่โรงเรี ยนจัดให้ (2) มีกิจกรรมพบปะสังสรรค์นอกเวลาการทํางาน
ระหว่างผู้บริ หารกับครูในงานต่าง ๆ และ (3) โรงเรี ยนมีระบบสวัสดิการให้ กบั ครู
8. องค์ ประกอบ “การวางแผน” ประกอบด้ ว ย 3 องค์ ประกอบย่อย คือ (1) โรงเรี ยน
บริ การข่าวความเคลื่อนไหวที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การทํางาน (2) โรงเรี ยนมีแผนในการทํางานที่ชดั เจน
และ (3) ผู้บริหารประเมินผลการปฏิบตั งิ านตามแผนงาน/ โครงการ
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ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ เพื่อทราบความสัมพันธ์ ขององค์ ประกอบสุขภาพองค์ การของโรงเรียน
ประถมศึกษา
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุ (factor analysis) ที่ได้ นําเสนอแล้ วข้ างต้ น
พบว่าองค์ประกอบสุขภาพองค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษา ประกอบด้ วย 8 องค์ประกอบ 40
ตัวแปร ดังต่อไปนี ้
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8

บูรณภาพของสถาบัน
ภาวะผู้นําแบบมิตรสัมพันธ์
ขวัญในการปฏิบตั งิ าน
การสนับสนุนทรัพยากร
ความสามารถในการแก้ ปัญหา
ภาวะผู้นําแบบกิจสัมพันธ์
การอยูร่ ่วมกันของบุคลากร
การวางแผน
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จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุสขุ ภาพองค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษาที่
สอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงตรรกะโดยมีแนวคิดและทฤษฏีที่สนับสนุนความสัมพันธ์ เชิงตรรกะของ
องค์ ประกอบการสุขภาพองค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษาที่ มีความสัมพันธ์ ต่อกัน ผู้วิจัยได้
ดําเนินการวิเคราะห์เนื ้อหา (content analysis) ดังนี ้

264

องค์ประกอบด้ าน
บูรณภาพของสถาบัน
X1

องค์ประกอบด้ าน
ภาวะผู้นําแบบมิตรสัมพันธ์
X2

แผนภูมิที่ 15 แสดงความสัมพันธ์ ระหว่างองค์ประกอบด้ านบูรณภาพของสถาบันกับภาวะผู้นํา
แบบมิตรสัมพันธ์
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นักวิชาการหลายท่านได้ แสดงทัศนะที่สนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้ าน
บูรณภาพของสถาบันกับภาวะผู้นําแบบมิตรสัมพันธ์ ได้ แก่ แนวคิดของ พรรณี สุวตั ถี ที่กล่าวว่า
โรงเรี ยนต้ องทําหน้ าที่เป็ นศูนย์กลางของชุมชน เพื่อให้ ประชาชนในชุมชนได้ แสวงหาความรู้ และ
เข้ ามาใช้ บริการต่างๆ ของทางโรงเรี ยนได้ จึงมีความใกล้ ชิดระหว่างโรงเรี ยนกับชุมชน แต่โรงเรี ยน
ต้ องมีนโยบายที่เป็ นอิสระ ไม่อยูภ่ ายใต้ ความครอบงําด้ านใดด้ านหนึง่ จากชุมชน แต่โรงเรี ยนต้ อง
มีความสัมพันธ์ อนั ดีต่อชุมชน มีส่วนในการให้ ประสบการณ์ ที่เป็ นรากฐานทางขนบธรรมเนียม
ประเพณี วัฒนธรรม และเจตคติที่ดีแก่สมาชิกชุมชน โรงเรี ยนจึงต้ องอาศัยชุมชนเข้ ามามีสว่ ร่วม
ในการจัดการศึกษา ดังที่ โคเฮนและอัฟโฮฟฟ์ (Cohen and Uphoff) ได้ กล่าวว่า การมีสว่ นร่ วม
ถือเป็ นหัวใจของการเสริ มสร้ างพลังการทํางานร่ วมกัน ซึง่ จะนําไปสู่ความสําเร็ จในการปฏิบตั ิงาน
ต่างๆ และผู้บริ หารเป็ นผู้ที่มีบทบาทสําคัญในการสร้ างความร่ วมมือระหว่างชุมชนกับโรงเรี ยน
ส่วน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ได้ กล่าวว่า ผู้บริ หารโรงเรี ยนมีส่วนในการสร้ าง
เครื อข่ายเชื่อมโยงระหว่างโรงเรี ยน ชุมชน พ่อแม่ ผู้ปกครองและนักเรี ยน เพื่อหารายได้ นํามาใช้ ใน
การบริ หารงานของโรงเรี ยน ด้ วยวิธีการระดมบุคคล เงินทุน วิทยากรสมัยใหม่ เพื่อให้ โรงเรี ยน
สามารถพึง่ ตนเองได้ ส่วนจงกล เชษฐเจริ ญรัตน์ ได้ ศกึ ษาปั ญหาความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรี ยน
กั บ ชุ ม ชนของโรงเรี ยนมั ธ ยมศึ ก ษา สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั น้ พื น้ ฐาน
กรุ งเทพมหานคร พบว่า ระดับปั ญหาความสัมพันธ์ โดยรวมและรายด้ านอยู่ในระดับปานกลาง
ได้ แก่ การวางแผนสร้ างความสัมพันธ์ ระหว่างโรงเรี ยนกับชุมชน การสร้ างและเผยแพร่ เกี ยรติ
ประวัติของโรงเรี ยน การให้ บริ การชุมชน การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุมชน การได้ รับความ
สนับ สนุน จากชุม ชน และการประเมิ น ผลงานสร้ างความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งโรงเรี ย นกับ ชุม ชน
นอกจากนี ้ยังได้ กล่าวไว้ ว่าความสัมพันธ์ ระหว่างโรงเรี ยนกับชุมชนเป็ นไปในทางที่ดีจะส่งผลถึง
ความสัมพันธ์ ที่ดีระหว่างผู้บริ หาร ครู โรงเรี ยนและชุมชนด้ วยเช่นเดียวกัน นอกจากนี ้ นงเยาว์
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ศักดาศักดิ์ ได้ ศกึ ษาระบบบริ หารจัดการการเงินนอกงบประมาณในสถานศึกษาขนาดเล็ก พบว่า
คณะกรรมการและผู้บริ หารได้ ใช้ ความสัมพันธ์ ส่วนตัวในรู ปแบบเครื อข่ายเพื่อน ญาติพี่น้อง
เจ้ านาย ติดต่อพูดคุยเป็ นการภายใน แล้ วจึงพาผู้บริ หารหรื อคณะกรรมการคนอื่นไปพบแหล่งทุน
เพื่อพูดคุยและได้ ทําหนังสือเป็ นทางราชการพร้ อมรายละเอียดที่โรงเรี ยนต้ องการจะนํามาใช้ จ่าย
สรุ ป จากข้ อสนับสนุนที่กล่าวไว้ ข้างต้ น แสดงให้ เห็นถึงความสําคัญขององค์ประกอบ
ด้ านบูรณภาพของสถาบันมีอิทธิพลต่อภาวะผู้นําแบบมิตรสัมพันธ์ ผู้วิจยั จึงได้ กําหนดสมมติฐาน
ความสัมพันธ์ ระหว่างองค์ ประกอบด้ านบูรณภาพของสถาบันมีอิทธิ พลต่อภาวะผู้นําแบบมิตร
สัมพันธ์ในการศึกษาในครัง้ นี ้
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องค์ประกอบด้ าน
บูรณภาพของสถาบัน
X1

องค์ประกอบด้ าน
ขวัญในการปฏิบตั งิ าน
X3

แผนภูมิที่ 16 แสดงความสัมพันธ์ ระหว่างองค์ประกอบด้ านบูรณภาพของสถาบันกับขวัญในการ
ปฏิบตั งิ าน
นักวิชาการหลายท่านได้ แสดงทัศนะที่สนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้ าน
บูรณภาพของสถาบันกับขวัญในการปฏิบตั ิงานได้ แก่ แนวคิดของ วนิดา แก้ วรักษ์ ที่กล่าวว่า
โรงเรี ยนต้ องสร้ างบูรณภาพของสถาบัน เพราะเมื่อโรงเรี ยนมีความสัมพันธ์ที่ดีตอ่ ชุมชน ทําให้ ครู
เกิ ดขวัญกํ าลังใจในการปฏิบตั ิงาน สามารถปฏิบตั ิงานได้ อย่างมีความสุขและมีประสิทธิ ภาพ
ส่วน นงเยาว์ ศักดาศักดิ์ กล่าวว่า สถานศึกษาใช้ วิธีการเข้ าหาแหล่งทุน โดยผู้บริ หารและ
คณะกรรมการใช้ ศกั ยภาพเดินเข้ าไปหาสร้ างสัมพันธไมตรี ทงในระยะสั
ั้
นและระยะยาว
้
มีการร่วม
กิจกรรมส่วนตัวและกิจกรรมส่วนรวม เพื่อที่จะเชื่อมโยงจากความสัมพันธ์มาสูก่ ิจกรรมหาเงินทุน
ให้ โรงเรี ยน ทังนี
้ ้คนเราเมื่อมีความสัมพันธ์ที่ดีตอ่ กัน มีความรู้ สกึ ที่ดีตอ่ กันย่อมมีความผูกพัน ย่อม
เห็นอกเห็นใจ จึงยอมช่วยเหลือกันด้ วยความเต็มใจ นอกจากนี ้ ชัญญา อภิปาลกุล และเรณู
คุปตัษเฐี ยร ได้ ทําการวิจยั เรื่ อง การพัฒนากระบวนการบริ หารงานในรูปคณะกรรมการในเขตพื ้นที่และ
้ ้นฐาน พบว่า
สถานศึกษา ในส่วนของกระบวนการบริ หารงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขันพื
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คณะกรรมการสถานศึกษาขาดความรู้ความเข้ าใจในระบบการทํางานของสถานศึกษา ควรมีการ
จัดอบรมและพัฒนาเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาไม่ร้ ู บทบาทหน้ าที่ของ
ตนเองและไม่มีเวลามาร่ วมประชุม และเวลาเข้ าประชุมจะไม่ค่อยกล้ าแสดงความคิดเห็นหรื อ
คําแนะนําแก่ผ้ บู ริ หารสถานศึกษา แต่ถ้าหากความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรี ยนกับชุมชนเป็ นไปด้ วยดีแล้ ว
จะส่งผลดีต่อขวัญกําลังใจการทํางานร่ วมกันระหว่างโรงเรี ยนและชุมชน นอกจากนันสํ
้ านักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติยงั ได้ ศกึ ษาการมีสว่ นร่ วมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ในต่างประเทศนอกจากจะมีหน้ าที่ให้ คําปรึ กษาแนะนําในฐานะกรรมการสถานศึกษาแล้ ว ยังมี
ส่วนตัดสินใจในการกํ าหนดเป้าหมาย นโยบายของสถานศึกษา มีส่วนร่ วมในการบริ หารจัด
การศึกษาตลอดจนคัดเลือกผู้บริ หารสถานศึกษา แต่คณะกรรมการสถานศึกษาในประเทศไทย
อํานาจในการปฏิบตั หิ น้ าที่ระบุไว้ อย่างชัดเจน ในระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้ วยคณะกรรมการ
สถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พ.ศ. 2543 แต่ไม่ได้ ปฏิบตั ิตามที่ระบุไว้ ในบทบาทหน้ าที่ได้ อย่างสมบูรณ์
เนื่องจากขาดความรู้ความเข้ าใจในบทบาทที่แท้ จริ ง และขาดการเปิ ดโอกาสให้ เข้ ามามีสว่ นร่ วมอย่าง
แท้ จริ งของสถานศึกษาและยังส่งผลต่อขวัญกําลังในการปฏิบตั ิงานของครู เนื่องจากการขาดความรู้
และการเปิ ดโอกาสในการเข้ ามามีส่วนร่ วมอาจทําให้ เกิดความไม่เข้ าใจกันระหว่างคณะกรรมการ
สถานศึกษาและโรงเรี ยนได้
สรุ ป จากข้ อสนับสนุนที่กล่าวไว้ ข้างต้ น แสดงให้ เห็นถึงความสําคัญขององค์ประกอบ
ด้ านบูรณภาพของสถาบันมี อิทธิ พลต่อขวัญในการปฏิบตั ิงาน ผู้วิจัยจึงได้ กําหนดสมมติฐาน
ความสัมพันธ์ ระหว่างองค์ประกอบด้ านบูรณภาพของสถาบันมีอิทธิพลต่อขวัญในการปฏิบตั ิงาน
ในการศึกษาในครัง้ นี ้
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องค์ประกอบด้ าน
บูรณภาพของสถาบัน
X1

องค์ประกอบด้ าน
การสนับสนุนทรัพยากร
X4

แผนภูมิที่ 17 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้ านบูรณภาพของสถาบันกับการสนับสนุน
ทรัพยากร
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นักวิชาการหลายท่านได้ แสดงทัศนะที่สนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้ าน
บูรณภาพของสถาบันกับการสนับสนุนทรัพยากร ได้ แก่ แนวคิดของ สํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ ได้ กล่าวไว้ ว่า งานรับความช่วยเหลือจากชุมชน ได้ แก่ การให้ ชมุ ชนเข้ ามี
ส่วนร่ วมช่วยเหลือโรงเรี ยนทังด้
้ านการเงิน วัสดุอปุ กรณ์และแนวคิด ซึง่ มีแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการ
ประชาสัมพันธ์ ให้ ชมุ ชนเห็นความสําคัญของโรงเรี ยน การเปิ ดโอกาสให้ ชมุ ชนเข้ ามามีสว่ นร่วมใน
การพัฒนาโรงเรี ยน การทําโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากชุมชน นอกจากนี ้ยังมีการศึกษา
ถึง จากการศึก ษาบทบาทผู้ปกครองในต่า งประเทศพบว่า บทบาทของการมี ส่ว นร่ ว มของ
เครื อข่ายพ่อแม่ ผู้ปกครองของต่างประเทศ ซึง่ อยู่ในรู ปของคณะกรรมการโรงเรี ยน โดยมีพ่อแม่
ผู้ปกครองร่ วมเป็ นกรรมการ และพบว่า ประเทศนิวซีแลนด์ พ่อแม่ผ้ ปู กครอง มีส่วนร่ วมในการ
ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา โดยมีการสร้ างเครื อข่ายเชื่อมโยงระหว่างโรงเรี ยน ชุมชน พ่อแม่
ผู้ปกครองและนักเรี ยนเพื่อหารายได้ นํามาใช้ ในการบริ หารงานของโรงเรี ยน ด้ วยวิธีการระดม
บุคคล เงินทุน วิทยากรสมัยใหม่ เพื่อให้ โรงเรี ยนพึง่ ตนเองได้ ส่วนกมลาศน์ ศรประสิทธิ์ ได้ ศกึ ษา
การมีส่วนร่ วมของคณะกรรมการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พบว่า นอกจากคณะกรรมการสถานศึกษามี
หน้ าที่ปฏิบตั งิ านในฐานะผู้ให้ คําแนะนํา คําปรึกษา ร่วมกําหนดนโยบายและการติดตามประเมินผล
การวิเคราะห์ปัญหา แก้ ปัญหา รวมทังการมี
้
สว่ นร่ วมในการจัดการเรี ยนการสอนของสถานศึกษา
แล้ ว ยังต้ องให้ ความช่ วยเหลื อในด้ านทรั พย์ สิ น โดยการจัดระดมทุ นทรั พยากร จัดทอดกฐิ น
ทอดผ้ าป่ าเพื่อจัดสร้ างเป็ นกองทุนในการพัฒนาโรงเรี ยนต่อไป ส่วนศุภร บุญราช ได้ ทําการศึกษา
เรื่ อง การปฏิบัติและความคาดหวังเกี่ ยวกับการระดมทรั พยากรเพื่อการจัดการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในโรงเรี ยนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดอุดรราชธานี ผลการศึกษา พบว่า โดยภาพรวมโรงเรี ยนประถมศึกษามี
สภาพการปฏิบตั ิเกี่ยวกับการระดมทรัพยากรอยู่ในระดับปานกลางคือผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียรับทราบ
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เกี่ยวกับนโยบายการระดมทรัพยากรแต่ในทางปฏิบตั ิยงั ปฏิบตั ิได้ น้อย แต่ทงนี
ั ้ ้ทังนั
้ นหากโรงเรี
้
ยนมี
ความสัมพันธ์ ที่ดีระหว่างโรงเรี ยนกับชุมชน ชุมชนมีส่วนร่ วมในการบริ หารโรงเรี ยนจะทํ าให้ การ
สนับสนุนด้ านทรัพยากรดีขึ ้นด้ วยเช่นเดียวกัน ส่วนสมพร แดงสวัสดิ์ ได้ ศึกษาปั ญหาการระดม
ทรั พ ยากรทางการศึ ก ษาเพื่ อ การบริ ห ารสถานศึ ก ษาขัน้ พื น้ ฐาน สัง กัด สํ า นัก งานเขตพื น้ ที่
การศึ ก ษานครราชสี ม า พบว่ า ปั ญ หาการระดมทรั พ ยากรทางการศึ ก ษาเพื่ อ การบริ ห าร
สถานศึกษามีปัญหาการระดมทรัพยากรด้ านบุคลากร ด้ านการจัดการ ด้ านวัสดุอปุ กรณ์ ด้ าน
้ ้จะต้ องอาศัยการบริ หารจัดการแบบมีส่วนร่ วม
การเงินโดยภาพรวมมีปัญหาระดับปานกลาง ทังนี
จึงสามารถช่วยแก้ ปัญหาเกี่ยวกับการระดมทรัพยากรของโรงเรี ยนได้ ส่วน นงเยาว์ ศักดาศักดิ์ ได้
ศึกษาระบบบริ หารจัดการการเงินนอกงบประมาณในสถานศึกษาขนาดเล็ก พบว่า สถานศึกษาใช้
วิธีการเข้ าหาแหล่งทุน โดยผู้บริ หารและคณะกรรมการใช้ ศกั ยภาพเดินเข้ าไปหา ทําสัมพันธไมตรี
ทังในระยะสั
้
นและระยะยาว
้
มีการร่วมกิจกรรมส่วนตัวและกิจกรรมส่วนรวม เพื่อที่จะเชื่อมโยงจาก
ความสัมพันธ์ มาสู่กิจกรรมหาเงินทุนให้ โรงเรี ยน ซึ่งคณะกรรมการสถานศึกษาและโรงเรี ยนมี
แนวทางในการดําเนินการ ดังนี ้ 1) การเข้ าถึงองค์กร ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ 2) การเข้ าหาผู้มี
อุปการะคุณหรื อผู้ใจบุญ 3) เข้ าหาเครื อข่าย
สรุ ป จากข้ อสนับสนุนที่กล่าวไว้ ข้างต้ น แสดงให้ เห็นถึงความสําคัญขององค์ประกอบ
ด้ านบูรณภาพของสถาบันมีอิทธิ พลต่อการสนับสนุนทรัพยากร ผู้วิจัยจึงได้ กําหนดสมมติฐาน
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้ านบูรณภาพของสถาบันมีอิทธิพลต่อการสนับสนุนทรัพยากร
ในการศึกษาในครัง้ นี ้
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องค์ประกอบด้ าน
บูรณภาพของสถาบัน
X1

องค์ประกอบด้ าน
ความสามารถในการแก้ ปัญหา
X5

แผนภูมิที่ 18 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้ านบูรณภาพของสถาบันกับความสามารถ
ในการแก้ ปัญหา
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นักวิชาการหลายท่านได้ แสดงทัศนะที่สนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้ าน
บูรณภาพของสถาบันกับการวางแผน ได้ แก่ แนวคิดของ เกรี ยง กัลป์ตินนั ท์ ได้ กล่าวไว้ ว่า ชุมชน
ส่วนใหญ่มีความต้ องการมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการโรงเรี ยนในทุกด้ าน ดังนันหน่
้ วยงานที่
เกี่ยวข้ องกับการศึกษา ควรปรับระบบการบริ หารจัดการและเปิ ดโอกาสให้ ชมุ ชนเข้ ามามีสว่ นร่ วม
ให้ ม ากขึ น้ โดยกระจายอํ า นาจไปสู่โ รงเรี ย นและชุม ชนให้ ม ากและกระจายไปทุก พื น้ ที่ อ ย่ า ง
กว้ างขวาง ซึง่ วิธีการดําเนินงานควรใช้ รูปแบบที่หลากหลายพัฒนาบุคลากรให้ มีความพร้ อมสอด
รับกับชุมชน นอกจากนันเผยแพร่
้
ผลการดําเนินงานประชาสัมพันธ์และเปิ ดโอกาสให้ กลุม่ บุคลากร
ได้ เข้ ามามีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันในทุกพื ้นที่
การศึกษา ส่วน เสริ มศักดิ์ วิศาลาภรณ์ ให้ ทศั นะว่า สถานศึกษามีความอิสระในการบริ หาร
จัดการมากขึ ้น ภายใต้ การมีส่วนร่ วมในการตัดสินใจของ ครู นักเรี ยน ผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน
โดยมุ่งให้ อํานาจแก่คณะกรรมการสถานศึกษาในสามเรื่ องคือ งบประมาณ บุคลากร หลักสูตร
นอกจากนี ้ รุ่ งเรื อง สุขาภิรมย์ ได้ ศึกษาพบว่า การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
หรื อองค์การปกครองส่วนท้ องถิ่น ที่ผ่านมามีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้น แต่เฉพาะในส่วนของการศึกษาก่อน
ประถมศึกษาเท่านันเนื
้ ่องจากเริ่ มมีการถ่ายโอนให้ กบั องค์การปกครองส่วนท้ องถิ่น ส่วนกมลพรรณ
ชีวพันธุ์ศรี กล่าวว่าควรมีการกําหนดบทบาทผู้ปกครองและสิทธิของเครื อข่ายผู้ปกครองให้ ชดั เจน
และควรมีการยกเลิกเกณฑ์ มาตรฐานการศึกษาจากส่วนกลาง เพื่อให้ การจัดการศึกษามีความ
หลากหลาย นอกจากนี ้ ชัญญา อภิปาลกุล และเรณู คุปตัษเฐี ยร ได้ กล่าวไว้ ว่า คณะกรรมการ
สถานศึกษาขาดความรู้ ความเข้ าใจในระบบการทํางานของสถานศึกษา ควรมีการจัดอบรมและ
พัฒนาเกี่ยวกับการบริ หารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาไม่ร้ ูบทบาทหน้ าที่ของตนเองและไม่
มีเวลามาร่วมประชุม และเวลาเข้ าประชุมจะไม่คอ่ ยกล้ าแสดงความคิดเห็นหรื อคําแนะนําแก่ผ้ บู ริ หาร
สถานศึกษา แต่ถ้าหาความสัมพันธ์ ระหว่างโรงเรี ยนกับชุมชนเป็ นไปด้ วยดีแล้ วจะส่งผลดีต่อการ
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ทํางานร่วมกันระหว่างโรงเรี ยนกับคณะกรรมการและชุมชน ดังที่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ ที่ได้ กล่าวว่า คณะกรรมการสถานศึกษาในประเทศไทย มีอํานาจในการปฏิบตั ิหน้ าที่ตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้ วยคณะกรรมการสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พ.ศ. 2543 ในการเข้ ามามี
ส่วนร่วมอย่างแท้ จริงของสถานศึกษา มีหน้ าที่ปฏิบตั ิงานในฐานะผู้ให้ คําแนะนํา คําปรึกษา ให้ ความ
ช่วยเหลือในด้ านทรัพย์สนิ และประสานงานระหว่างโรงเรี ยนและชุมชนท้ องถิ่นเท่านัน้ และที่สําคัญจะ
ทําหน้ าที่ของการร่วมกําหนดนโยบายและการติดตามประเมินผล การวิเคราะห์ปัญหา แก้ ปัญหา
รวมทังการมี
้
ส่วนร่ วมในการจัดการเรี ยนการสอนของสถานศึกษา ส่วน วอเทอร์ แมน (Waterman)
กล่าวว่าความสัมพันธ์ ระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรี ยนในด้ านการศึกษาของเด็กมีความเชื่อมโยงกับผล
การศึกษาอย่างแท้ จริ ง โดยความสัมพันธ์ ระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรี ยนมีผลต่อการเรี ยนของเด็ก
ดังนัน้ จึงควรมีความร่ วมมื อระหว่างโรงเรี ยนและผู้ปกครองเพื่อแก้ ไขผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของ
้ และผู้ปกครองต้ องการเข้ ามามีสว่ น
นักเรี ยน ทํานองเดียวกัน ไรด์เอาท์ (Rideout) กล่าวว่า ทังครู
ร่ วมรับผิดชอบในการดําเนินการจัดการศึกษา และต้ องการให้ สภาโรงเรี ยนทําหน้ าที่ให้ คําปรึ กษา
หารื อในการดําเนินงานแก้ ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นภายในโรงเรี ยน โดยที่ทงผู
ั ้ ้ ปกครองและครูต้องการ
ให้ มีการปรับเปลี่ยนแนวการดําเนินงานโดยเปิ ดโอกาสให้ โอกาสให้ ผ้ มู ีสว่ นร่วมในบทบาทต่าง ๆ และมี
การกระจายอํานาจในการส่งงบประมาณมายังโรงเรี ยนเพื่อเป็ นการแก้ ปัญหาเกี่ยวกับงบประมาณ
สรุ ป จากข้ อสนับสนุนที่กล่าวไว้ ข้างต้ น แสดงให้ เห็นถึงความสําคัญขององค์ประกอบ
ด้ า นบูร ณภาพของสถาบัน มี อิ ท ธิ พ ลต่อ ความสามารถในการแก้ ปั ญ หา ผู้วิ จัย จึ ง ได้ กํ า หนด
สมมติ ฐ านความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งองค์ ป ระกอบด้ านบู ร ณภาพของสถาบั น มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
ความสามารถในการแก้ ปัญหาในการศึกษาในครัง้ นี ้
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องค์ประกอบด้ าน
บูรณภาพของสถาบัน
X1

องค์ประกอบด้ าน
การวางแผน
X8

แผนภูมิที่ 19 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้ านบูรณภาพของสถาบันกับการวางแผน
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นักวิชาการหลายท่านได้ แสดงทัศนะที่สนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้ าน
บู ร ณภาพของสถาบั น กั บ การวางแผน ได้ แก่ แนวคิ ด ของ สํ า นั ก งานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ ที่กล่าวไว้ ว่า ปั จจุบนั โรงเรี ยนเปิ ดโอกาสให้ ชมุ ชนเข้ ามามีสว่ นร่ วมในการ
จัดการศึกษามากขึ ้น เช่น เป็ นคณะกรรมการสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ทําหน้ าที่ในการกําหนด
วิสยั ทัศน์ เป้าหมาย เพื่อเป็ นแนวทางที่ใช้ ในการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา ส่วนจงกล เชษฐ
เจริ ญรัตน์ ได้ ศึกษาพบว่า โรงเรี ยนและชุมชนมีความสัมพันธ์ กันใน 6 ด้ าน ซึ่งได้ แก่ การ
วางแผนสร้ างความสัมพันธ์ ระหว่างโรงเรี ยนกับชุมชน การสร้ างและเผยแพร่ เกี ยรติประวัติของ
โรงเรี ยน การให้ บริ การชุมชน การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุมชน การได้ รับความสนับสนุนจาก
ชุมชน และการประเมินผลงานสร้ างความสัมพันธ์ ระหว่างโรงเรี ยนกับชุมชน ทัง้ นีเ้ มื่อเกิด
ความสัมพันธ์ที่ดีแล้ วทําให้ สง่ ผลต่อการวางแผนในการพัฒนาโรงเรี ยนต่อไป นอกจากนี ้ กมลาศน์
ศรประสิทธิ์ ได้ กล่าวศึกษาพบว่า คณะกรรมการสถานศึกษานอกจากจะมีหน้ าที่ให้ คําปรึ กษา
แนะนําในฐานะกรรมการสถานศึกษาแล้ ว ยังมีส่วนช่วยในการตัดสินใจในการกําหนดเป้าหมาย
นโยบายของสถานศึก ษา มี ส่ว นร่ ว มในการบริ ห ารจัด การศึก ษาตลอดจนคัด เลื อ กผู้บ ริ ห าร
สถานศึกษา ส่วนสมพร เมืองแป้น ได้ ศกึ ษาเรื่ อง ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงกับการบริ หารเชิงกล
ยุทธ์ ในสถานศึกษา พบว่า การบริ หารเชิงกลยุทธ์ ในสถานศึกษาโดยรวมและรายขันตอนอยู
้
่ใ น
ระดับมาก สถานศึกษาต้ องมีการบริ หารเชิงกลยุทธ์ ในด้ านการวางแผน การนําแผนสู่การปฏิบตั ิ
และการประเมินและการควบคุมที่สอดรับกับนโยบาย แต่ทงนี
ั ้ ้ในการวางแผนกลยุทธ์ นนจะต้
ั้
อง
คํานึงถึงการมีส่วนร่ วมของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียและเป็ นไปตามตัวชี ้วัดที่กําหนด นอกจากนี ้ พิมล
พรรณ ดุษิ ย ามี ได้ ศึ ก ษาวิ จัย เรื่ อ ง การบริ ห ารเชิ ง กลยุท ธ์ อ งผู้บ ริ ห ารสถานศึก ษาเอกชน
ผลการวิจัยพบว่า การบริ หารเชิงกลยุทธ์ ของผู้บริ หารสถานศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
โดยเรี ยงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้ อย ดังนี ้ การปฏิบตั ิตามแผนกลยุทธ์ การจัดโครงสร้ างและ
ทรั พ ยากร การจัด บุค ลากรและการอํ า นายการ การวางแผลเชิ ง กลยุท ธ์ การติ ด ตามและ
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ประเมินผล ส่วนมีปัญหาและข้ อเสนอแนะดังนี ้ สถานศึกษาไม่มีการวิเคราะห์ สภาพแวดล้ อม
โรงเรี ยนอย่างจริ งจัง บุคลากรทุกผ่ายไม่มีส่วนร่ วมในการวางแผนกลยุทธ์ เนื่องจากขาดความรู้
ความเข้ าใจในการวางแผนเชิงกลยุทธ์
สรุ ป จากข้ อสนับสนุนที่กล่าวไว้ ข้างต้ น แสดงให้ เห็นถึงความสําคัญขององค์ประกอบ
ด้ านบูรณภาพของสถาบันมีอิทธิพลต่อการวางแผน ผู้วิจยั จึงได้ กําหนดสมมติฐานความสัมพันธ์
ระหว่างองค์ประกอบด้ านบูรณภาพของสถาบันมีอิทธิพลต่อการวางแผนในการศึกษาในครัง้ นี ้
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องค์ประกอบด้ าน
ภาวะผู้นําแบบมิตรสัมพันธ์
X2

X3

แผนภูมิที่ 20 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้ านภาวะผู้นําแบบมิตรสัมพันธ์กบั ขวัญใน
การปฏิบตั งิ าน
นักวิชาการหลายท่านได้ แสดงทัศนะที่สนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้ าน
ภาวะผู้นําแบบมิตรสัมพันธ์ กบั ขวัญในการปฏิบตั ิงาน ได้ แก่ แนวคิดของสต๊ อกดิล (Stogdill) ซึ่ง
ได้ ให้ ความหมายของภาวะผู้นํา ไว้ ว่าเป็ นกระบวนการใช้ อิทธิพลต่อกิจกรรมของกลุม่ เพื่อกําหนด
วัตถุประสงค์กลุม่ และนํากลุม่ ให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ ส่วน ฮาลปิ น ไวเนอร์ และสตอกดิล (Halpin,
Winer, Stogdill) ได้ ศกึ ษาพบว่า แบบของผู้นํามิตกิ ิจสัมพันธ์และมิตรสัมพันธ์เป็ นพื ้นฐานเบื ้องต้ น
ั ้ ติกิจ
ของพฤติกรรมผู้นํา และพฤติกรรมผู้นําที่ประสบความสําเร็ จจะเกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิทงมิ
สัมพันธ์ และมิตรสัมพันธ์ ถ้ าผู้นํามีลกั ษณะมุ่งกิจสัมพันธ์และมิตรสัมพันธ์สงู จะก่อให้ เกิดความพึง
พอใจแก่ผ้ รู ่ วมงาน ซึ่งสอดคล้ องกับ เรดดิน (Reddin) ที่ได้ กล่าวไว้ ว่า ผู้นําแบบนี ้จะเน้ นมนุษย
สัมพันธ์ เป็ นหลักในการทํ างาน เอาใจทุกคนทุกระดับ ไม่ต้องการให้ ใครเกลียด จังมีนิสยั เป็ น
กัน เองและเป็ นมิ ต รกับ ทุ ก คน ยอมรั บ ผู้อื่ น เห็ น ใจคนอื่ น ไม่ อ วดตัว ทํ า อะไรไม่ อ ยากให้
กระทบกระเทือนใคร ให้ ความสําคัญเรื่ องสัมพันธภาพกับบุคคลมากกว่าเรื่ องการงาน นัน่ คือการ
เป็ นที่บคุ คลที่เน้ นคนมากว่าการทํางาน ถ้ าจะต้ องเลือกระหว่างคนกับงาน ผู้นําประเภทนี ้จะเลือก
เอาคนไว้ ก่อน งานมาทีหลัง ส่วน ฟลีสแมน (Fleishman) กล่าวไว้ ว่า ภาวะผู้นําด้ านมิตรสัมพันธ์
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(Consideration) ในมุมมองของโรงเรี ยนพบว่า เป็ นพฤติกรรมภาวะผู้นําของผู้บริ หารโรงเรี ยนที่มงุ่ สร้ าง
ความเป็ นมิตร ใจกว้ าง เป็ นที่พึ่ง เปิ ดเผย และสนับสนุน โดยแสดงตนเป็ นเพื่อนร่ วมงานที่ดีและมี
ความสามารถ ในการจั ด สวั ส ดิ ก ารแก่ ค รู ใ นโรงเรี ย นได้ รั บ ฟั งและเคารพความคิ ด เห็ น ของ
ผู้ใต้ บงั คับบัญชาและเพื่อนครู ให้ ความไว้ วางใจซึ่งกันและกัน อันจะนําไปสู่ความร่ วมมือและขวัญ
กําลังใจในการปฏิบตั งิ าน นอกจากนี ้ ประสาน ทองพูล และทิพวรรณ ทองพูล ได้ กล่าวว่า ผู้นําแบบ
มิตรสัมพันธ์นนทํ
ั ้ าให้ บคุ ลากรมีขวัญกําลังใจในการปฏิบตั ิงาน โดยที่ผ้ นู ําแบบนี ้จะดําเนินการกําหนด
จุดมุ่งหมายร่ วมกันของสมาชิกภายในกลุ่ม ซึ่งผู้นําจะต้ องถามความคิดเห็นของสมาชิกภายในกลุ่ม
เปิ ดโอกาสให้ แสดงความคิดเห็น และนําเอาความคิดเห็นเหล่านีไ้ ปใช้ ในการทํางาน เพื่อทําให้ เกิด
ความร่ วมมือในการทํางาน กระตุ้นให้ สมาชิกบรรลุจดุ มุ่งหมายในการทํางาน ทํานองเดียวกัน วิเชียร
วิทยอุดม ได้ กล่าวไว้ วา่ ผู้นําแบบมิตรสัมพันธ์จะต้ องฉลาดในการใช้ อํานาจ ให้ บคุ ลากรมีโอกาสเลือก
งานที่ชอบและไม่ชอบ พยายามให้ บคุ ลากรรู้จกั ช่วยเหลือซึง่ กันและกัน ทํางานร่วมกันและแบ่งงานกัน
ทําตามความสามารถของแต่ละคน และสร้ างความคุ้นเคยให้ กบั บุคลากร ทําให้ ทุกคนเป็ นส่วนหนึ่ง
ขององค์การ และมีมนุษย์สมั พันธ์ ผู้นําต้ องสร้ างความเป็ นกันเองให้ กบั บุคลากร เพื่อให้ บคุ ลากรเกิด
ความไว้ วางใจ และมีความกล้ าที่จะขอความช่วยเหลือในการแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้น การที่ผ้ บู ริ หารมี
พฤติกรรมแบบสัมพันธ์จะทําให้ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใต้ บงั คับบัญชาเป็ นไปด้ วยความอบอุ่น ราบรื่ น
เต็มไปด้ วยลักษณะฉันทมิตรที่ดีตอ่ กัน มีความเชื่อถือ มีความไว้ วางใจซึง่ กนและกัน มีความเคารพใน
ความแตกต่างระหว่างบุคคลก่อให้ เกิดขวัญกําลังใจในการปฏิบตั ิงานมากที่สดุ นอกจากนี ้ เมเนสเซสทรี โน (Meneses-Trejo) ยังได้ ศกึ ษาลักษณะภาวะผู้นําที่มีประสิทธิผลกับความสําเร็ จของงาน พบว่า
ผู้บริ หารที่มีศกั ยภาพการทํางานการศึกษาตํ่ามักขาดความรอบคอบ ไม่สามารถแก้ ปัญหาความขัดแย้ ง
ขาดมนุษยสัมพันธ์ และละเลยต่อเทคโนโลยี ส่วนผู้บริ หารที่มีศกั ยภาพในการทํางานสูงจะมีลกั ษณะ
ตรงกันข้ าม นอกจากนี ้ รี ซช์ (Rezach) ได้ ศกึ ษาเรื่ อง พบว่า ผู้นําที่มีประสิทธิผลจะแสดงภาวะผู้นํา
แบบผู้รับใช้ และแบบคุณธรรม ซึ่งสามารถสังเกตได้ จากวิสยั ทัศน์ การสื่อสาร การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ ความเชื่อมัน่ ในตัวผู้นําต่อการตัดสินใจและปฏิบตั ิงาน การเปิ ดโอกาสให้ บคุ ลากรเข้ าไปมีสว่ น
ร่ วมและกําหนดวิสยั ทัศน์ เป็ นต้ น นอกจากนี ้เสาวลักษณ์ เอี่ยมฐานนท์ วิจยั เรื่ องภาวะผู้นําของ
ผู้บริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษา พบว่า ภาวะผู้นําได้ แสดงออกหรื อปฏิบตั ิตามลักษณะภาวะผู้นําใน
เชิ ง อุด มคติ เชิ ง จูง ใจให้ เ กิ ด แรงบัน ดาลใจ เชิ ง กระตุ้น ให้ เ กิ ด สติปั ญญาและเชิ ง ใส่ใ จเฉพาะ
รายบุคคลเป็ นบางครัง้ ส่วนงานวิจยั ของ ภารดี อนันต์นาวี ที่ศกึ ษาปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
ของโรงเรี ยนประถมศึกษา สังกัดคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ พบว่า คุณลักษณะของ
ผู้นําของผู้บริ หารส่งผลต่อทางบวกต่อประสิทธิผลของโรงเรี ยนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
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.01
และพฤติกรรมการบริ หารที่เป็ นมิตรส่งผลกับประสิทธิผลการจัดการศึกษาของโรงเรี ยน
อาชีวศึกษาเอกชน นอกจากนันธเนศ
้
ยุคนั ตวนิชชัย ได้ ศึกษาวิจยั ภาวะผู้นําเพื่อความเป็ นเลิศใน
การบริ หารงานเป็ นทีมของผู้นําองค์การบริ หารส่วนตําบล : กรณีศกึ ษาองค์การบริ หารส่วนตําบล
จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองบัวลําภู พบว่าคุณลักษณะผู้นําที่บริ หารงานเพื่อให้ เกิดความเป็ น
เลิศนันจะต้
้
องมีคณ
ุ ลักษณะ ดังนี ้ 1) ความกล้ าหาญ อดทน กล้ าตัดสินใจ มีความยุติธรรมเห็น
แก่ส่วนรวม 2) มีจุดมุ่งหมายในการทํางาน เชื่อมัน่ ในตนเอง สามารถสร้ างแรงบันดาลใจให้ แก่
ตนเองได้ 3) ลําดับความสําคัญของงาน มีการวางแผนงานและไตร่ตรองก่อนลงมือ 4) มีการมอบ
อํานาจ โดยเชื่อมัน่ สมาชิกและไว้ วางใจสมาชิกในการมอบอํานาจ 5) มีมนุษย์สมั พันธ์ สร้ างความ
ร่ วมมือร่ วมใจ ด้ วยการสร้ างความสามัคคี ขวัญกําลังใจและเป็ นแบบอย่างที่ดีในกับบุคลากรใน
โรงเรี ยน สอดคล้ องกับ ธิ ดา บุรณจันทร์ ได้ ศึกษาเรื่ อง ภาวะผู้นําของผู้บริ หารที่ สัมพันธ์ กับ
ประสิทธิ ผลขององค์การของโรงเรี ยนอาชีวศึกษาเอกชน พบว่า การปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดี
ของผู้บริหารส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์การ โดยการเป็ นต้ นแบบที่ดีแก่สมาชิกในเรื่ องต่อไปนี ้ 1)
มีวิสยั ทัศน์กว้ างไกล 2) มีมนุษย์สมั พันธ์ 3) มีจิตสํานึกในความเป็ นครูที่ดี มีจรรยาบรรณให้ โอกาส
บุคลากรในการแก้ ไขข้ อผิดพลาด 4) ทุ่มเทในการทํางาน 5) ตรงต่อเวลา 6) เอาใจเขามาใส่ใจเรา 7)
พูดจาด้ วยถ้ อยคําที่ สุภาพ มีเหตุผล สุขุม ใจเย็น 8) ตัดสินปั ญหาด้ วยความเที่ยงธรรม 9) มี
พรหมวิหาร 4 และ 10) แต่งกายสุภาพและถูกกาลเทศะ
สรุ ป จากข้ อสนับสนุนที่กล่าวไว้ ข้างต้ น แสดงให้ เห็นถึงความสําคัญขององค์ประกอบ
ด้ า นภาวะผู้นํ า แบบมิ ต รสัม พัน ธ์ กับ ขวัญ ในการปฏิ บัติ ง าน ผู้ วิ จัย จึ ง ได้ กํ า หนดสมมติ ฐ าน
ความสัม พัน ธ์ ระหว่า งองค์ ป ระกอบด้ า นภาวะผู้นํ า แบบมิ ต รสัม พัน ธ์ มี อิ ท ธิ พ ลต่อ ขวัญ ในการ
ปฏิบตั งิ านในการศึกษาในครัง้ นี ้
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องค์ประกอบด้ าน
ภาวะผู้นําแบบมิตรสัมพันธ์
X2

องค์ประกอบด้ าน
การสนับสนุนทรัพยากร
X4

แผนภูมิที่ 21 แสดงความสัมพันธ์ ระหว่างองค์ประกอบด้ านภาวะผู้นําแบบมิตรสัมพันธ์ กับการ
สนับสนุนทรัพยากร
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นักวิชาการได้ แสดงทัศนะที่สนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้ านภาวะผู้นํา
แบบมิตรสัมพันธ์กบั การสนับสนุนทรัพยากร ได้ แก่ แนวคิดของวิเชียร วิทยอุดม ที่กล่าวไว้ วา่ การ
ที่ผ้ ูบริ หารมีพฤติกรรมแบบสัมพันธ์ จะทําให้ ความสัมพันธ์ ระหว่างผู้ใต้ บงั คับบัญชาเป็ นไปด้ วย
ความอบอุ่น ราบรื่ น เต็มไปด้ วยลักษณะฉันทมิตรที่ดีต่อกัน มีความเชื่อถือ มีความไว้ วางใจซึ่ง
กันและกัน มีความเคารพในความแตกต่างระหว่างบุคคลต้ องกระตุ้นให้ ทุกฝ่ ายได้ มีการระดม
ความคิดในการทํางาน ทุ่มเทเสียสละในการทํางาน เปิ ดโอกาสให้ แสดงความคิดเห็น และนําเอา
ความคิดเห็นเหล่านี ไ้ ปใช้ ในการทํางาน เพื่อทํ าให้ เกิดความร่ วมมือในการทํางาน ส่วน ยังส์
และคิง (Youngs and King) ได้ ทําการวิจยั เชิงคุณภาพเกี่ยวกับ ภาวะผู้นําของผู้บริหารโรงเรี ยนที่
ส่งผลต่อการพัฒนาโรงเรี ยน ผู้บริ หารที่มีประสิทธิผลต้ องมีความสามารถในการจัดทําหลักสูตร
ใหม่ จัดหาสื่อการสอนและมีการจัดการที่ดีในโรงเรี ยน ส่วน นงเยาว์ ศักดาศักดิ์ ได้ ศกึ ษาระบบ
บริ หารจัดการการเงินนอกงบประมาณในสถานศึกษาขนาดเล็ก พบว่า สถานศึกษาใช้ วธิ ีการเข้ าหา
แหล่งทุน โดยผู้บริ หารและคณะกรรมการใช้ ศกั ยภาพเดินเข้ าไปหา ทําสัมพันธไมตรี ทงในระยะสั
ั้
น้
และระยะยาว มีการร่วมกิจกรรมส่วนตัวและกิจกรรมส่วนรวม เพื่อที่จะเชื่อมโยงจากความสัมพันธ์
มาสู่กิจกรรมหาเงินทุนให้ โรงเรี ยน ซึ่งคณะกรรมการสถานศึกษาและโรงเรี ยนมีแนวทางในการ
ดําเนินการ ดังนี ้ 1) การเข้ าถึงองค์กร ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ 2) การเข้ าหาผู้มีอปุ การคุณหรื อ
ผู้ใจบุญ 3) เข้ าหาเครื อข่าย ดังนันผู
้ ้ บริ หารจะต้ องเป็ นผู้บริ หารที่มีมนุษยสัมพันธ์ ที่ดีตอ่ ชุมชน
องค์กรต่าง ๆ เพื่อให้ เกิดการประสานงานในการระดมทรัพยากรที่ใช้ ในการบริหารจัดการ
สรุ ป จากข้ อสนับสนุนที่กล่าวไว้ ข้างต้ น แสดงให้ เห็นถึงความสําคัญขององค์ประกอบ
ด้ า นภาวะผู้นํ า แบบมิ ต รสัม พัน ธ์ กับ การสนับ สนุน ทรั พ ยากร ผู้วิ จัย จึ ง ได้ กํ า หนดสมมติ ฐ าน
ความสัมพันธ์ ระหว่างองค์ ประกอบด้ านภาวะผู้นําแบบมิตรสัมพันธ์ มีอิทธิ พลต่อการสนับสนุน
ทรัพยากรในการศึกษาในครัง้ นี ้
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องค์ประกอบด้ าน
ภาวะผู้นําแบบมิตรสัมพันธ์
X2

องค์ประกอบด้ าน
ความสามารถในการแก้ ปัญหา
X5

แผนภูมิ ที่ 22 แสดงความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งองค์ ป ระกอบด้ า นภาวะผู้นํ า แบบมิ ต รสัม พัน ธ์ กับ
ความสามารถในการแก้ ปัญหา
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นักวิชาการได้ แสดงทัศนะที่สนับสนุนความสัมพันธ์ ระหว่างองค์ประกอบด้ านภาวะผู้นํา
แบบมิตรสัมพันธ์ กับความสามารถในการแก้ ปัญหา ได้ แก่ แนวคิดของ ประสาน ทองพูล และ
ทิพวรรณ ทองพูล ที่กล่าวว่า พฤติกรรมภาวะผู้นําของผู้บริ หารโรงเรี ยนที่ม่งุ สร้ างความเป็ นมิตร
ใจกว้ าง เป็ นที่พงึ่ เปิ ดเผย และสนับสนุน โดยแสดงตนเป็ นเพื่อนร่วมงานที่ดีและมีความสามารถ
ในการจัดสวัสดิการแก่ครู ในโรงเรี ยนได้ รับฟั งและเคารพความคิดเห็นของผู้ใต้ บงั คับบัญชาและ
เพื่อนครู ให้ ความไว้ วางใจซึง่ กันและกัน อันจะนําไปสู่ความร่ วมมือในการปฏิบตั ิงานรวมถึงการ
แก้ ปัญหาต่าง ๆ ขององค์การเพื่อให้ งานสําเร็ จตามเป้าหมายที่วางไว้ ส่วน วิเชียร วิทยอุดม
กล่าวไว้ ว่าผู้นําแบบมิตรสัมพันธ์ จะเปิ ดโอกาสให้ แสดงความคิดเห็น และนําเอาความคิดเห็น
เหล่านีไ้ ปใช้ ในการทํ างาน เพื่ อทํ าให้ เกิดความร่ วมมือในการทํ างาน กระตุ้นให้ สมาชิกบรรลุ
จุดมุง่ หมายในการทํางาน สอดคล้ อง ปราณี เอื ้อวิริยานุกลู กล่าวไว้ ว่า ผู้บริ หารที่มีภาวะผู้นํามี
ผลต่อการแก้ ปัญหาของทีมงาน ผู้นําที่มีมนุษยสัมพันธ์ เข้ าใจถึงปั ญหาของผู้ร่วมงานสร้ างความ
ไว้ ว างใจบุค ลากรเมื่ อทุก คนมี ค วามเข้ า ใจ สามัค คี กัน ในกลุ่ม ทํ า ให้ ปั ญ หาในกลุ่ม ผู้ร่ ว มงาน
คลี่คลายลง นอกจากนี ้ สิงหะ บุตรดี ได้ ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ระหว่างผู้นําของผู้บริ หาร
และความศรัทธาของครูในโรงเรี ยนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี
ผลการวิ จัย พบว่า ภาวะผู้นํ า ของผู้บริ ห ารสถานศึก ษาตามการรั บรู้ ของครู ในประถมศึก ษามี
ความสัม พัน ธ์ กับความศรั ท ธาของครู ใ นโรงเรี ย นประถมศึก ษาอย่า งมี นัย สํ า คัญ ที่ ร ะดับ .01
หมายถึงว่า หากผู้บริ หารมีภาวะผู้นํา มีความสัมพันธ์ และแสดงออกในทางที่ดีแล้ วย่อมส่งผลต่อ
การปฏิบตั ิงานและการแก้ ปัญหาของโรงเรี ยนได้ อย่างแท้ จริ ง ซึ่งสอดคล้ องกับผลการวิจัยของ
อุดม อรุ ณราช ได้ ศึกษาเรื่ อง ภาวะผู้นํ าของผู้บริ หารที่ ส่ง ผลต่อการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาสมุทรสาคร พบว่า ภาวะผู้นําของ
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ผู้บริ หารส่งผลต่อการคุณภาพของการประกันคุณภาพภายในของโรงเรี ยน แสดงว่าผู้บริ หารที่มี
ภาวะผู้นําเป็ นที่น่าเชื่อถือของบุคลากรภายในโรงเรี ยนส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบตั งิ านของครู
สรุ ป จากข้ อสนับสนุนที่กล่าวไว้ ข้างต้ น แสดงให้ เห็นถึงความสําคัญขององค์ประกอบด้ าน
ภาวะผู้นําแบบมิตรสัมพันธ์ กับความสามารถในการแก้ ปัญหา ผู้วิจัยจึงได้ กํ าหนดสมมติฐาน
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้ านภาวะผู้นําแบบมิตรสัมพันธ์ มีอิทธิพลต่อความสามารถในการ
แก้ ปัญหาในการศึกษาในครัง้ นี ้
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องค์ประกอบด้ าน
ภาวะผู้นําแบบมิตรสัมพันธ์
X2

องค์ประกอบด้ าน
การวางแผน
X8

แผนภูมิที่ 23 แสดงความสัมพันธ์ ระหว่างองค์ประกอบด้ านภาวะผู้นําแบบมิตรสัมพันธ์ กับการ
วางแผน
นักวิชาการได้ แสดงทัศนะที่สนับสนุนความสัมพันธ์ ระหว่างองค์ประกอบด้ านภาวะผู้นํา
แบบมิตรสัมพันธ์ กบั การวางแผน ได้ แก่ แนวคิดของ เมลีย์ (Marley) ได้ กล่าวว่า ผู้บริ หารใช้ การ
วางเงื่อนไขที่สร้ างสรรค์กบั ผู้ร่วมงาน และพฤติกรรมที่แสดงออกถึงภาวะผู้นําที่มีประสิทธิผลนัน้
เกิดขึ ้นเพราะ ได้ รับความร่วมมือจากบุคคลในการสร้ างวิสยั ทัศน์และการดําเนินการตามวิสยั ทัศน์
โดยผู้บริหารรู้จกั การใช้ พลังอํานาจขับเคลื่อนโรงเรี ยนจนมุง่ ไปสูค่ วามสําเร็จ นอกจากนี ้ กาญจนา
สิริวงศาวรรธน์ ได้ ศกึ ษาเรื่ องภาวะผู้นําของผู้บริหารที่สมั พันธ์กบั การมีสว่ นรวมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาสมุทรสาคร พบว่า ภาวะผู้นําของ
้ ้นฐานในทุกๆ ด้ าน
ผู้บริ หารมีความสัมพันธ์ กบั การมีส่วนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขันพื
ทัง้ นี เ้ นื่ อ งจากผู้บริ ห ารโรงเรี ย นเป็ นผู้ที่ มี ค วามสํา คัญต่อ การนํ า โรงเรี ย นไปสู่ค วามสํา เร็ จ ซึ่ง
โรงเรี ยนต้ องการผู้นํา ที่ มี วิสัยทัศน์ คุณธรรม ความเสียสละ ดัง นัน้ ผู้บริ หารจึง ต้ องเป็ นผู้ที่ มี
พื ้นฐานด้ านความรู้ มีวิสยั ทัศน์ และความสามารถในการกระตุ้นในห้ บคุ ลากรใช้ ศกั ยภาพของตน
ในการทํางานให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่นเดียวกับ ปราณี มเหศักดานุภาพ ที่ได้ ศกึ ษาภาวะ
ผู้นําตามการับรู้ของครูโรงเรี ยนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษานครปฐม พบว่า
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ผู้บริ หารสถานศึกษามีภาวะผู้นําสูงทุกด้ าน โดยภาวะผู้นําผู้บริ หารสามารถสร้ างวิสยั ทัศน์ การ
ถ่ายทอดวิสยั ทัศน์ การปลูกฝั งค่านิยม การสร้ างบารมี การกระตุ้นปั ญหาและสร้ างแรงบันดาลใจได้
สรุ ป จากข้ อสนับสนุนที่กล่าวไว้ ข้างต้ น แสดงให้ เห็นถึงความสําคัญขององค์ประกอบด้ าน
ภาวะผู้นําแบบมิตรสัมพันธ์ กับการวางแผน ผู้วิจัยจึงได้ กําหนดสมมติฐานความสัมพันธ์ ระหว่าง
องค์ประกอบด้ านภาวะผู้นําแบบมิตรสัมพันธ์ มีอิทธิพลต่อการวางแผนในการศึกษาในครัง้ นี ้

องค์ประกอบด้ าน
ขวัญในการปฏิบตั งิ าน
X3

องค์ประกอบด้ าน
ความสามารถในการแก้ ปัญหา
X5
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แผนภู มิ ที่ 24 แสดงความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งองค์ ป ระกอบด้ านขวั ญ ในการปฏิ บั ติ ง านกั บ
ความสามารถในการแก้ ปัญหา
นักวิชาการได้ แสดงทัศนะที่สนับสนุนความสัมพันธ์ ระหว่างองค์ประกอบขวัญในการ
ปฏิบตั ิงานกับความสามารถในการแก้ ปัญหา ได้ แก่ แนวคิดของ ราฟ เดวิส (Ralph C. Davis)
ได้ กล่าวว่า ขวัญเป็ นสภาพที่เกิดขึ ้นและสะท้ อนให้ เห็นถึงสภาพจิตใจ สภาพการทํางาน เช่น
ความกระตือรื อร้ น อารมณ์ ความหวัง ความเชื่อมัน่ และองค์ประกอบอื่นๆ และโรธีส เบอร์ เกอร์
(Roethlisberyer) ได้ ก ล่ า วว่ า ขวัญ เป็ นสิ่ ง ที่ ม องไม่ เ ห็ น ชัด แต่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ สิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง ที่ มี
ความสําคัญมากเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ของบุคคลต่าง ๆ ภายในกลุ่มหรื อในหน่วยงานเดียวกัน
สอดคล้ องกับ สร้ อยตระกูล (ติวยานนท์) อรรถมานะ ขวัญ คือ ทัศนคติ ความตังใจ
้
แรงจูงใจ
หรื อการกระตุ้นที่มีในหมู่สมาชิกของกลุ่มในการปฏิบตั ิงานเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายขององค์การ
อย่างมีประสิทธิภาพด้ วยความเต็มใจและด้ วยความมานะบากบัน่ นอกจากนี ้ขวัญยังเกี่ยวข้ อง
กับความรู้สกึ แห่งการมีสว่ นร่วมในการดําเนินงาน ตลอดจนมีสว่ นร่วมในความสําเร็ จขององค์การ
ซึง่ เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับการเป็ นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมงานทุกระดับด้ วย ดังนันขวั
้ ญจึงเป็ นสิ่งที่
เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้ หรื อมีลกั ษณะพลวัตอยูเ่ สมอ นอกจากนี ้อุทยั หิรัญโต ได้ กล่าวถึง
ความสําคัญของขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั ิงานว่า ขวัญกําลังใจในการปฏิบตั ิงาน ไม่ใช่เป็ น
สิ่งที่ผ้ ูบริ หารจะบันดาลให้ เกิ ดขึน้ หรื อสร้ างขึน้ ได้ ในวันเวลาอันรวดเร็ วและดํารงอยู่ได้ ตลอดไป
หากแต่ขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั ิงานของเจ้ าหน้ าที่ผ้ ปู ฏิบตั ิงานเกิดขึ ้นได้ จากการพัฒนามา
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โดยตลอด และลักษณะที่บง่ บอกถึงสภาพของขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั ิงานว่าจะสูงหรื อตํ่า
นัน้ ย่อมสังเกตได้ จากระดับความสมํ่าเสมอของผลการปฏิบตั ิงาน สภาพการขาดงาน และการ
ลางาน คําร้ องทุกข์ และบัตรสนเท่ห์ การวิพากษ์ วิจารณ์ของผู้อื่น ส่วน นิภา (ทองไทย) แก้ วศรี
งาม กล่าวว่า ขวัญจะมีอยูส่ องลักษณะคือ ขวัญดีและขวัญไม่ดี ผู้ที่มีขวัญที่ดีในการทํางานจะมี
พฤติกรรมที่ตงใจทํ
ั ้ างานอุทิศตนเพื่อองค์การ ในขณะที่ผ้ มู ีขวัญไม่ดีจะไม่สนใจในการทํางาน แต่
จะทําเพื่อตนเองเท่านัน้ การสร้ างขวัญและกําลังใจเกิดแก่บคุ ลากรในองค์การ ถือว่าเป็ นการสร้ าง
บรรยากาศของการทํางานที่ดีให้ แก่องค์การได้ การที่บุคคลในองค์การมีขวัญและกําลังใจที่ดีใน
การทํางานจะก่อให้ เกิดความสามัคคีเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทําให้ สมาชิกเกิดการร่ วมแรงร่วมใจ
กันทํางานด้ วยความเต็มใจ และพยายามดํารงรักษาไว้ ซงึ่ ภาระหน้ าที่ขององค์การ และวัตถุประสงค์
ที่องค์การกําหนดไว้ ส่วน ทองใบ สุดชารี ได้ กล่าวว่า องค์การใดที่มีขวัญของกลุม่ สูงย่อมแสดง
ให้ เห็นว่า ขวัญในระดับบุคคลจะสูงเช่นกัน ซึ่งจะส่งผลให้ การปฏิบตั ิภารกิจขององค์การมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การตรวจสอบขวัญของบุคลากรในองค์การสามารถดําเนินการได้
ดังนี ้ 1) การวัดระดับของความสมํ่าเสมอในการปฏิบตั ิงาน 2) การขาดงานหรื อความเฉื่อยชาที่
เกิดขึ ้นจากการปฏิบตั ิงาน 3) การลาออกจากงานหรื อการย้ ายงานมากขึ ้น 4) มีการร้ องทุกข์หรื อ
บัตรสนเท่ห์มากขึ ้น และ 5) การวัดด้ วยวิธีการวิจยั กล่าวคือ อาจจะต้ องเก็บข้ อมูลด้ วยวิธีต่าง ๆ
สอดคล้ องกับ เอลเลนเบิร์ก (Ellenberg) ที่ ได้ ศึกษาปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อขวัญกํ าลังใจของครู
พบว่า ขวัญกําลังใจของครู ส่งผลให้ นกั เรี ยนมีคณ
ุ ภาพสูงด้ วย เนื่องจากเกิดการทุ่มเทเสียสละให้
การทํางาน อุทิศตนแก้ ปัญหาหรื ออุปสรรคในการทํางานเพื่อคุณภาพนักเรี ยนในภาพรวม
สรุ ป จากข้ อสนับสนุนที่กล่าวไว้ ข้างต้ น แสดงให้ เห็นถึงความสําคัญขององค์ประกอบด้ าน
ขวัญ ในการปฏิ บัติ ง านกั บความสามารถในการแก้ ปั ญ หา ผู้ วิ จัย จึ ง ได้ กํ าหนดสมมติ ฐาน
ความสัมพันธ์ ระหว่างองค์ประกอบด้ านขวัญในการปฏิบตั ิงานมีอิทธิ พลต่อความสามารถในการ
แก้ ปัญหาในการศึกษาในครัง้ นี ้
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องค์ประกอบด้ าน
การสนับสนุนทรัพยากร
X4

องค์ประกอบด้ าน
ความสามารถในการแก้ ปัญหา
X5

แผนภู มิ ที่ 25 แสดงความสัม พั น ธ์ ร ะหว่ า งองค์ ป ระกอบด้ านการสนั บ สนุ น ทรั พ ยากรกั บ
ความสามารถในการแก้ ปัญหา
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นักวิชาการหลายท่านได้ แสดงทัศนะที่สนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้ าน
การสนับสนุนทรั พยากรกับความสามารถในการแก้ ปัญหา การสนับสนุนทรั พยากร หมายถึง
ความสามารถของผู้บริหารในการจัดสรรทรัพยากรขององค์การ ในเรื่ องของการจัดทํางบประมาณ
การกําหนดกิจกรรม การวิเคราะห์จดุ คุ้มทุนมีการใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่ในเกิดประโยชน์สงู สุดต่อการ
จัดการศึกษา รวมทังติ
้ ดตามดูแล ช่วยเหลือสนับสนุนและแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้น ซึง่ รอบบินส์
และเคาล์เตอร์ (Robbins and Coulter) กล่าวถึงเทคนิคในการจัดสรรทรัพยากรว่า เมื่อองค์การ
กําหนดเป้าหมาย (goals) ขึ ้นแล้ ว ผู้บริ หารจะต้ องให้ ความสนใจว่าจะทําอย่างไรหรื อจะมีวิธีการ
ใดที่จะเน้ นที่จะทําให้ องค์การไปสู่เป้าหมายให้ ได้ องค์การจําเป็ นต้ องใช้ ทรัพยากร (resources)
ทังหลายร่
้
วมกัน ซึง่ ประกอบด้ วยเงิน วัสดุ คน สินทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตนต่าง ๆ เทคนิคที่จะจัดสรร
ทรัพยากรขององค์การมี 4 วิธี ดังนี ้ 1) การทํางบประมาณ (budgeting) คือ แผนที่เป็ นตัวเลข
สําหรับจัดสรรทรัพยากรให้ กบั กิจกรรมต่าง ๆ 2) การกําหนดกิจกรรม (scheduling) คือ การ
กําหนดหรื อมอบหมายกิจกรรมให้ หน่วยงานต่าง ๆ ปฏิบตั ิ 3) การวิเคราะห์จดุ คุ้มทุน (breakeven
analysis) คือ เครื่ องมือในการจัดสรรทรัพยากรขององค์การที่จะช่วยให้ ผ้ บู ริ หารกําหนดจุดคุ้มทุน
4) แนวคิดโปรแกรมเชิงเส้ นตรงคือ ทรัพยากรขององค์การมีอยู่อย่างจํากัด (limited resources)
ในขณะที่เป้าหมายหรื อผลที่ต้องการต้ องดีที่สดุ ส่วน สุรพล สุปินเจริ ญ ได้ กล่าวถึงการสนับสนุน
ด้ านงบประมาณ ค่าวัสดุรายหัว ค่าครุ ภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้ าง โรงเรี ยนได้ รับไม่เพียงพอ ส่วน
งบประมาณที่จดั สรรได้ เหมาะสมคือ งบประมาณประเภทเงินอุดหนุนทัว่ ไป ดังนี ้จึงทําให้ โรงเรี ยน
โดยทัว่ ไปไม่สามารถแก้ ปัญหาหรื อพัฒนาองค์การได้ อย่างเต็มศักยภาพเนื่องจากการขาดแคลน
งบประมาณ ตามที่ ศุภร บุญราช ได้ กล่าวถึง ความคาดหวังเกี่ยวกับการระดมทรัพยากร พบว่า
มาตรการในการระดมทรัพยากรตามที่กําหนดไว้ ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
คณะกรรมการสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน คาดหวังว่าจะสามารถนําสูก่ ารปฏิบตั ิที่บงั เกิดผลได้ เมื่อใช้
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มาตรการในการระดมทรัพยากรคือบุคคล ชุมชนองค์กรต่างๆ เข้ ามามีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษา
มากยิ่งขึน้
งบประมาณด้ านการศึกษาจะมีมากขึน้ คุณภาพการศึกษาของประเทศจะดีขึน้
นอกจากนี ้ สมพร แดงสวัสดิ์ ได้ กล่าวว่า ปั ญหาการระดมทรัพยากรทางการศึกษาต่าง ๆ ดังนี ้
1) ด้ านบุคลากรนันขาดการจั
้
ดเก็บข้ อมูลในการประเมินผลของบุคลากรอย่างถูกต้ องเป็ นปั จจุบนั
2)
ด้ านการจัดการ เช่น ขาดการส่งเสริ มสนับสนุนจากหน่วยเหนือในการดําเนินการระดม
ทรัพยากรเพื่อการศึกษาให้ ได้ ตามเป้าหมาย ขาดการนําเทคโนโลยีมาใช้ ในการเก็บข้ อมูลปั ญหา
อุปสรรคในการดําเนินการตามแผนการระดมทรัพยากร และขาดการตรวจสอบติดตามผลการ
ระดมทรัพยากรจากตัวแทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น 3) ด้ าน
วัสดุอปุ กรณ์ เช่น ขาดการจัดทําแผนการกํากับติดตามประเมินผลในการจัดหาและการใช้ วสั ดุ
อุปกรณ์ โดยทุก ฝ่ ายมี ส่วนร่ วม ขาดการกํ า หนดลํา ดับความสํา คัญและความจํ าเป็ นของวัสดุ
อุปกรณ์ที่จําเป็ นต้ องขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นหรื อองค์กรเอกชน และขาดการรวบรวม
ปั ญหาด้ านวัสดุอปุ กรณ์ที่โรงเรี ยนนํามาใช้ ในการจัดการศึกษา 4) ด้ านการเงิน เช่น ขาดการ
จัด ทํ า ข้ อ มูล แหล่ ง งบประมาณจากภายนอกหรื อ จากองค์ ก รเอกชนที่ ส ามารถระดมมาช่ ว ย
สนับสนุนการจัดการศึกษา ขาดการจัดเตรี ยมวิธีการระดมประมาณจากภายนอกอย่างเป็ นระบบ
และมี ประสิทธิ ภาพไว้ ล่วงหน้ า และขาดการประเมินผลการปฏิบตั ิตามกิ จกรรมการระดม
งบประมาณอย่างต่อเนื่อง ดังที่ เดอสตีฟาโน (De Stefano) กล่าวไว้ วา่ ประสิทธิผลของโรงเรี ยน
เกิดจากการใช้ ทรัพยากรของโรงเรี ยน หากโรงเรี ยนมีทรัพยากรที่เพียงพอย่อมบริ หารจัดการ
้ ้นฐานส่วน
โรงเรี ยนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ ศิริพร สุขสวัสดิ์ ได้ ศกึ ษาพบว่า สถานศึกษาขันพื
ใหญ่เป็ นสถานศึกษาที่มีความขาดแคลนทางด้ านทรัพยากรในทุกๆ ด้ าน ดังนันหากโรงเรี
้
ยนมีการ
บริ หารจัดการทรัพยากรให้ มีเพียงพอเหมาะสมกับความต้ องการทําให้ การบริ หารจัดการคุณภาพ
นักเรี ยนสามารถดําเนินการไปได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพ ดังนัน้ นงเยาว์ ศักดาศักดิ์ จึงได้ กล่าวไว้ ว่า
สถานศึกษาใช้ วิธีการเข้ าหาแหล่งทุน โดยผู้บริ หารและคณะกรรมการใช้ ศกั ยภาพเดินเข้ าไปหา ทํา
สัมพันธไมตรี ทงในระยะสั
ั้
นและระยะยาว
้
มีการร่วมกิจกรรมกับส่วนรวม ทังกิ
้ จกรรมส่วนตัวและ
กิจกรรมส่วนรวม เพื่อที่จะเชื่อมโยงจากความสัมพันธ์มาสูก่ ิจกรรมหาเงินทุนให้ โรงเรี ยน
สรุ ป จากข้ อสนับสนุนที่กล่าวไว้ ข้างต้ น แสดงให้ เห็นถึงความสําคัญขององค์ประกอบด้ าน
การสนับ สนุ น ทรั พ ยากรกับความสามารถในการแก้ ปั ญ หา ผู้วิ จัยจึ งได้ กํ าหนดสมมติ ฐาน
ความสัมพันธ์ ระหว่างองค์ประกอบด้ านการสนับสนุนทรัพยากรมีอิทธิพลต่อความสามารถในการ
แก้ ปัญหาในการศึกษาในครัง้ นี ้
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องค์ประกอบด้ าน
ภาวะผู้นําแบบกิจสัมพันธ์
X6

องค์ประกอบด้ าน
ขวัญในการปฏิบตั งิ าน
X3

แผนภูมิที่ 26 แสดงความสัมพันธ์ ระหว่างองค์ประกอบด้ านภาวะผู้นําแบบกิจสัมพันธ์ กบั ขวัญใน
การปฏิบตั งิ าน
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นักวิชาการหลายท่านได้ แสดงทัศนะที่สนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้ าน
ภาวะผู้นําแบบกิจสัมพันธ์ กบั ขวัญในการปฏิบตั ิงาน ได้ แก่ แนวคิดของฮาลปิ น ไวเนอร์ และสต๊ อกดิล
(Halpin, Winer, Stogdill) ได้ กล่าวว่า แบบของผู้นํามิติกิจสัมพันธ์และมิตรสัมพันธ์ เป็ นพื ้นฐาน
เบื ้องต้ นของพฤติกรรมผู้นํา และพฤติกรรมผู้นําที่ประสบความสําเร็ จจะเกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิทงั ้
มิติกิจสัมพันธ์ และมิตรสัมพันธ์ ถ้ าผู้นํามีลกั ษณะมุ่งกิจสัมพันธ์ และมิตรสัมพันธ์ สงู จะก่อให้ เกิด
ความพึงพอใจแก่ผ้ รู ่วมงาน ส่วนอุทยั หิรัญโต ได้ กล่าวถึง ปั จจัยที่ก่อให้ เกิดขวัญ ได้ แก่ บทบาท
ของผู้ บัง คับ บัญ ชาที่ มี อ ยู่ ต่ อ ผู้ ใต้ บัง คับ บัญ ชา การมอบหมายงานที่ พ อเหมาะกั บ ความรู้
ความสามารถของตน การจัดสภาพการทํางานถูกต้ องตามหลักอนามัย เกณฑ์และระเบียบของงาน
โอกาสในการแสดงความคิดเห็นและการยอมรับ การให้ บําเหน็จรางวัลและการลงโทษ นอกจากนี ้
เว็บเบอร์ (Webber) ได้ ศึกษาภาวะผู้นําทางวิชาการและขวัญกํ าลังใจ พบว่า การรับรู้ ของครู
เกี่ยวกับแบบผู้นําของผู้บริ หารโรงเรี ยนมีความสัมพันธ์กบั ขวัญกําลังใจของครู นอกจากนี ้ ฟี ชแมน
(Fleishman) ได้ ทําการวิจยั พบว่าผู้นําแบบกิจสัมพันธ์ จะมีความกระตือรื อร้ น มีความคิดริ เริ่ ม
สร้ างสรรค์ มีมนุษย์สมั พันธ์ ในกลุ่ม ชักนําให้ มีการสร้ างแบบแผนที่ดี และสร้ างช่องทางของการ
ติดต่อสื่อสารให้ มีความสามารถติดต่อกับบุคคลทุกคน และสามารถอธิบายถึงวิธีการทํางาน ทัง้
ยังสามารถนําศักยภาพที่มีอยู่ของผู้ใต้ บงั คับบัญชามาใช้ ให้ งานบรรลุผลสําเร็ จและสร้ างประโยชน์
ให้ แก่องค์การมากที่สดุ ผู้นําที่ม่งุ กิจสัมพันธ์ สงู มักจะพิถีพิถนั กับการมอบหมายงานและมีความ
คาดหวังในผลการปฏิบตั ิงานของผู้ใต้ บงั คับบัญชาไว้ สงู เพื่อให้ ได้ เป็ นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดและ
สําเร็จตามเวลาที่ต้องการ ซึง่ ทําให้ ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชามีความชัดเจนในคําสัง่ แนวทางการปฏิบตั งิ าน
ส่งผลต่อขวัญในการปฏิบตั ิงานได้ เป็ นอย่างดี สอดคล้ องกับ ประสาน ทองพูล และทิพวรรณ
ทองพูล ที่กล่าวไว้ ว่า ผู้นําเป็ นเรื่ องของการสร้ างขวัญรวมทัง้ ระบบการจ่ายค่าตอบแทน เงิน
รางวัล โดยการถือเอาผลงานของผู้บริ หารหรื อบุคลากรได้ ทํา ผู้นําจะเกิดความรู้ สกึ บทบาทของ
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ตนเอง ในการทํางานที่จะนําความเจริ ญก้ าวหน้ ามาสูอ่ งค์การ และช่วยเพิ่มความพยายามในการ
ปรั บ ปรุ ง สมรรถภาพในการทํ า งาน การให้ ก ารเสริ ม แรงบุค ลากร การจัด ระบบให้ รางวัล แก่
บุคลากรเป็ นวิธีการกระตุ้นผู้นําแบบหนึ่ง เนื่องจากสิ่งที่บุคลากรทํานัน้ เป็ นผลงานของผู้นําและ
บุคลากร และการจัดโครงสร้ างของหน่วยงาน มีการปรับปรุงโครงสร้ างของหน่วยงาน และวิธีการ
ทํางาน เช่น การวางแผน การประสานงาน การกระจายอํานาจ เป็ นต้ น
สรุ ป จากข้ อสนับสนุนที่กล่าวไว้ ข้างต้ น แสดงให้ เห็นถึงความสําคัญขององค์ประกอบ
ด้ า นภาวะผู้ นํ า แบบกิ จ สัม พัน ธ์ กั บ ขวั ญ ในการปฏิ บัติ ง าน ผู้ วิ จัย จึ ง ได้ กํ า หนดสมมติ ฐ าน
ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งองค์ ป ระกอบด้ า นภาวะผู้นํ า แบบกิ จ สัม พัน ธ์ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ขวัญ ในการ
ปฏิบตั งิ านในการศึกษาในครัง้ นี ้
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องค์ประกอบด้ าน
การอยูร่ ่วมกันของบุคลากร
X7

องค์ประกอบด้ าน
ขวัญในการปฏิบตั งิ าน
X3

แผนภูมิที่ 27 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้ านการอยูร่ ่วมกันของบุคลากรกับขวัญใน
การปฏิบตั งิ าน
นักวิชาการได้ แสดงทัศนะที่สนับสนุนความสัมพันธ์ ระหว่างองค์ ประกอบด้ านการอยู่
ร่ วมกันของบุคลากรกับขวัญในการปฏิบตั ิงาน ได้ แก่ แนวคิดของฮอยและซาโบ (Hoy and Sabo)
กล่าวว่า การอยู่ร่วมกันของบุคลากรเป็ นความผูกพันอย่างแน่นแฟ้นของบุคลากรในโรงเรี ยนที่มี
ต่อกันหรื อความรู้ สึกที่ดีต่องานสอน ต่อนักเรี ยน ต่อเพื่อนร่ วมงาน โรงเรี ยนใดที่มีบุคลากรที่มี
ความผูกพันรักใคร่ กลมเกลียวกัน ให้ ความร่ วมมือช่วยเหลือกัน ปฏบัติงานในหน้ าที่ด้วยความ
กระตือรื อร้ น เต็มความสามารถ สถานศึกษานันจะมี
้
ประสิทธิภาพประสิทธิผล และเป็ นการสร้ าง
ขวัญในการปฏิบตั งิ านด้ วย ซึง่ หมายถึงการที่ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชาเชื่อมัน่ ในผู้บริ หาร มีความมัน่ คงใน
งานที่ทํา มีความกระตือรื อร้ น มีความเป็ นมิตรระหว่างเพื่อนร่ วมงาน มีความรู้ สึกที่ดีต่อคนอื่น
และรู้ สึก ว่ า ได้ รั บ ความสํ า เร็ จ ในการทํ า งาน สอดคล้ อ งกับ คอมบ์ ส (Combs) ที่ ไ ด้ ก ล่า วว่ า
ลักษณะของคนที่สามารถอยู่ร่วมกันได้ ดีนนั ้ จะต้ องเป็ นผู้ที่ร้ ู จักตนเอง คือ มีเจตคติที่ดีต่อการ
ทํางานร่ วมกับคนอื่น ไม่ย่อท้ อต่อปั ญหาและอุปสรรค ไว้ วางใจเพื่อร่ วมงาน มีเหตุผล มีวินยั ใน
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ตนเอง มี ความเชื่ อมั่น ในตนเอง เห็นคุณค่า ในตนเองและน่าคบหาสมาคม เป็ นต้ น ซึ่งเมื่ อ
บุคลากรสามารถอยูร่ ่วมกันได้ สง่ ผลต่อขวัญกําลังใจของบุคลากร ทํานองเดียวกัน นิภา (ทองไทย)
แก้ วศรี งาม ได้ กล่าวไว้ ว่า องค์การใดบุคลากรในองค์การมีความสามัคคีเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน
สมาชิกเกิดการร่ วมแรงร่ วมใจกันทํางานด้ วยความเต็มใจ พยามดํารงรักษาไว้ ซงึ่ ภาระหนาที่และ
วัตถุประสงค์ขององค์การแล้ ว ขวัญในการปฏิบตั ิงานของคนในองค์การนัน้ จะสูงกว่าองค์อื่น ๆ
สอดคล้ องกับ ทองใบ สุดชารี ได้ กล่าว่าองค์การใดมีพฤติกรรมการอยูร่ ่วมกันในองค์การดังต่อไปนี ้
จะส่งผลต่อขวัญในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรในองค์การ พฤติกรรมดังกล่าว เช่น ความร่วมมือ
ร่ วมใจ ความจงรักภักดีตอ่ หมู่คณะและองค์การ สร้ างสามัคคีธรรมในหมู่คณะ สร้ างความเข้ าใจ
อันดีระหว่างบุคคลในองค์การ เป็ นต้ น
สรุ ป จากข้ อสนับสนุนที่กล่าวไว้ ข้างต้ น แสดงให้ เห็นถึงความสําคัญขององค์ประกอบ
ด้ า นการอยู่ร่ ว มกัน ของบุ ค ลากรกั บ ขวัญ ในการปฏิ บัติ ง าน ผู้ วิ จัย จึ ง ได้ กํ า หนดสมมติ ฐ าน
ความสัม พัน ธ์ ระหว่า งองค์ ป ระกอบด้ า นการอยู่ร่ว มกัน ของบุค ลากรมี อิ ท ธิ พ ลต่อ ขวัญ ในการ
ปฏิบตั งิ านในการศึกษาในครัง้ นี ้
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องค์ประกอบด้ าน
การวางแผน
X8

องค์ประกอบด้ าน
ขวัญในการปฏิบตั งิ าน
X5

แผนภูมิที่ 28 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้ านการวางแผนกับขวัญในการปฏิบตั งิ าน
นัก วิ ช าการได้ แ สดงทัศ นะที่ ส นับ สนุน ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งองค์ ป ระกอบด้ า นการ
วางแผนกับขวัญในการปฏิบตั ิงาน ได้ แก่ อุทยั หิรัญโต กล่าวไว้ ว่า การวางแผน นโยบาย การ
กําหนดระเบียบ การปฏิบตั ิตนที่ดี การปกครองบังคับบัญชา การจัดสวัสดิการต่าง ๆ ตลอดจนถึง
การจั ด สิ่ ง แวดล้ อ มที่ ดี ปั จ จัย ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด ขวัญ ได้ แ ก่ บทบาทของผู้ บัง คับ บัญ ชาที่ มี อ ยู่ ต่ อ
ผู้ใต้ บงั คับบัญชา การมอบหมายงานที่พอเหมาะกับความรู้ ความสามารถของตน การจัดสภาพ
การทํางานถูกต้ องตามหลักอนามัย เกณฑ์และระเบียบของงาน โอกาสในการแสดงความคิดเห็น
และการยอมรับ การให้ บําเหน็จรางวัลและการลงโทษ ลักษณะที่บ่งบอกถึงสภาพของขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบตั ิงานว่าจะสูงหรื อตํ่านัน้ ย่อมสังเกตได้ จากระดับความสมํ่าเสมอของผลการ
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ปฏิบตั งิ าน สภาพการขาดงาน และการลางาน คําร้ องทุกข์ และบัตรสนเท่ห์ การวิพากษ์ วิจารณ์
ของผู้อื่น นอกจากนี ้ ทองใบ สุดชารี ยังได้ กล่าวไว้ ว่า แนวทางในการเสริ มสร้ างขวัญให้ กับ
บุค ลากรมี ข วัญ ดี แ ละมี ค วามเต็ม ใจในการทํ า งาน สามารถทํ า ได้ โ ดยการวางแผน กํ า หนด
วิสยั ทัศน์ จัดโครงสร้ างในการทํางานหรื อมอบหมายงาน โดยอาศัยหลักเรื่ องเกี่ยวกับกลุ่ม เช่น
ความสัมพันธ์ กลุ่มสมาชิกในกลุ่ม ประสิทธิภาพของกลุ่ม เพื่อให้ พนักงานมีขวัญและกําลังใจใน
การทํางานได้ ดี โดยให้ สมาชิกของกลุ่มรับรู้ และยอมรับจุดมุ่งหมายร่ วมกับกลุ่มด้ วยความเต็มใจ
สร้ างเสริ มความสามัคคี ความรักใคร่ผกู พันธ์ ให้ ความช่วยเหลือสมาชิกในกลุม่ การจัดสภาพใน
การทํางานให้ กลุ่มพึงพอใจและทัดเทียมกัน สอดคล้ องกับ ประสาน ทองพูล และทิพวรรณ ทอง
พูล ที่กล่าวไว้ ว่า การวางแผนจัดระบบการบริ หารที่เป็ นธรรมมีความมัน่ คงและมีความก้ าวหน้ า
จัดให้ พนักงานได้ ทํางานร่วมกับคนอื่นๆ ที่มีความสนใจคล้ ายคลึงกัน จัดสภาพการทํางานให้ น่าอยู่
และมีวิธีการควบคุมงานที่ทําให้ พนักงานเต็มใจให้ ความร่วมมือและพึงพอใจในการทํางานของตน
เป็ นการสร้ างขวัญและกํ า ลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์ การได้ เ ป็ นอย่างดี ส่ว น
ทวีศกั ดิ์ กวยะปาณิก ได้ ศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างพฤติกรรมการบริ หารกับสภาพขวัญในการ
ปฏิบตั ิงานของครู อาจารย์ วิทยาลัยเทคนิค สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 – 6
ในช่วงปฏิรูปการอาชี วศึกษา สํานักงานคณะกรรมการอาชี วศึกษา พบว่า ด้ านขวัญในการ
ปฏิบัติงานของครู อาจารย์ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง รวมถึงด้ าน ด้ านการมีส่วนร่ วม
กําหนดนโยบายและการวางแผน
สรุ ป จากข้ อสนับสนุนที่กล่าวไว้ ข้างต้ น แสดงให้ เห็นถึงความสําคัญขององค์ประกอบ
ด้ านการวางแผนกับขวัญในการปฏิบตั ิงาน ผู้วิจยั จึงได้ กําหนดสมมติฐานความสัมพันธ์ ระหว่าง
องค์ประกอบด้ านการวางแผนมีอิทธิพลต่อความสามารถในการแก้ ปัญหาในการศึกษาในครัง้ นี ้
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องค์ประกอบด้ าน
การวางแผน
X8

องค์ประกอบด้ าน
ความสามารถในการแก้ ปัญหา
X5

แผนภูมิที่ 29 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้ านการวางแผนกับความสามารถในการ
แก้ ปัญหา
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นัก วิ ช าการได้ แ สดงทัศ นะที่ ส นับ สนุน ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งองค์ ป ระกอบด้ า นการ
วางแผนกับความสามารถในการแก้ ปัญหา ได้ แก่ ไซมอน, สมิธเบอร์ ก และทอมป์สัน (Simon,
Smithburg and Thompson) กล่าวว่า การวางแผน คือ กิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับอนาคต ในเรื่ อง
การประเมิ น ข้ อ เสนอต่า ง ๆ ที่ มี ใ ห้ เ ลื อ กและเกี่ ย วกับ วิ ธี ก ารต่ า ง ๆ ที่ จ ะต้ อ งปฏิ บัติ เ พื่ อ บรรลุ
ความสําเร็ จของข้ อเสนอนันๆ
้ สอดคล้ องกับ แคท และโรเซนเวก (Kast and Rosenzenweig) ได้
กล่าวว่าการวางแผน คือ กระบวนการพิจารณาตัดสินใจล่วงหน้ าว่าจะทําอะไร อย่างไร มีการ
เลือกวัตถุประสงค์ นโยบาย โครงการและวิธีปฏิบตั ิเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์นนั ้ ๆ นอกจากนี ้ คูนซ์
และโอโดเนล (Koontz and O’Donnell) ได้ กล่าวถึงความสําคัญของการวางแผนไว้ ว่า การ
วางแผนมีความสําคัญทัง้ ต่อบุคคลและหน่วยงาน โดยเฉพาะยิ่งองค์ การที่มีโครงสร้ างซับซ้ อน
เพียงใดการวางแผนยิ่งเป็ นสิง่ ที่จําเป็ นต่อองค์การและผู้บริ หารมากขึ ้นเช่นเดียวกัน ทังนี
้ ้เพราะการ
วางแผนทํ า ให้ การตัดสินใจในการบริ หารจัดการมี เหตุผลและเป็ นประโยชน์ มากที่ สุด ซึ่ง หาก
ปราศจากการวางแผนแล้ ว การตัดสินใจและการกระทํามักเป็ นไปตามยถากรรม และที่สําคัญไม่
สามารถปฏิบตั งิ านได้ บรรลุเป้าหมายขององค์การที่ได้ กําหนดไว้ ส่วน พวงรัตน์ เกษรแพทย์กล่าวว่า
การวางแผนกลยุทธ์ เป็ นกระบวนการคิดหาวิธีที่ดีที่สุด และนําแผนดังกล่าวไปสู่การปฏิบตั ิการ
วางแผนที่ดีมีประสิทธิภาพสามารถแก้ ปัญหาอุปสรรคขององค์การได้ เป็ นอย่างดี ส่วน สํานักงาน
้ ้นฐาน กล่าวถึงความสําคัญของการวางแผนกลยุทธ์ ว่าเป็ นรู ปแบบ
คณะกรรมการการศึกษาขันพื
การวางแผนที่ช่วยให้ หน่วยงานสามารถปฏิบตั ิงานได้ ทนั กับการเปลี่ยนแปลงได้ อย่างเหมาะสม ทํา
ให้ หน่วยงานทํางานแก้ ปัญหาอุปสรรคได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ สอดคล้ องกับ รังสรรค์ มณีเล็ก
ที่กล่าวไว้ วา่ หน่วยงานสามารถวางแผนในการปฏิบตั งิ านได้ ดีมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ ไขปั ญหา
ของหน่วยงาน ตลอดจนพัฒนาหน่วยงานให้ บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ ได้ และยังสอดคล้ องกับ
ผลการวิจัยของ ใบศรี พันเทศ ที่ ได้ ศึกษาการบริ หารงบประมาณเชิ งกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยใน
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กํากับของรัฐ : กรณีศกึ ษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบว่า ต้ องมีการพัฒนาระบบบริ หารจัดการ
โดยมหาวิทยาลัยต้ องวางแผนกลยุทธ์เพื่อกําหนดทิศทางองค์การอย่างชัดเจน ทําให้ องค์กรมีความ
ความสามารถในการปฏิบตั งิ านแก้ ไขปั ญหาได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สรุป จากข้ อสนับสนุนที่กล่าวไว้ ข้างต้ น แสดงให้ เห็นถึงความสําคัญขององค์ประกอบด้ าน
การวางแผนกับความสามารถในการแก้ ปัญหา ผู้วิจยั จึงได้ กําหนดสมมติฐานความสัมพันธ์ ระหว่าง
องค์ประกอบด้ านการวางแผนมีอิทธิพลต่อความสามารถในการแก้ ปัญหาในการศึกษาในครัง้ นี ้
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุสขุ ภาพองค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษาที่
สอดคล้ องกับข้ อมูลตามแนวคิดและทฤษฏีที่สนับสนุนความสัมพันธ์ เชิงตรรกะขององค์ประกอบ
การสุขภาพองค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษาที่มีอิทธิพลต่อกัน แสดงเป็ นแผนภูมิได้ ดังนี ้
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X2
X4

X3

X6
X5
X7

X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8

บูรณภาพของสถาบัน
ภาวะผู้นําแบบมิตรสัมพันธ์
ขวัญในการปฏิบตั ิงาน
การสนับสนุนทรัพยากร
ความสามารถในการแก้ ปัญหา
ภาวะผู้นําแบบกิจสัมพันธ์
การอยู่ร่วมกันของบุคลากร
การวางแผน

X8
แผนภูมิที่ 30 แสดงรูปแบบตังต้
้ นความสัมพันธ์ขององค์ประกอบสุขภาพองค์การของโรงเรี ยน
ประถมศึกษาที่สอดคล้ องกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง

288
สรุป สามารถเสนอในรูปแบบสมการทางคณิตศาสตร์ ได้ ดังนี ้
X 5 = f X 1 , X 2 , X 3 , X 4 , X 8 โดยที่
X2 = f X1
X3 = f X1, X2, X6, X7, X8
X4 = f X1
X8 = f X1, X2
จากแผนภู มิ แสดงความสัมพั นธ์ ขององค์ ประกอบการสุ ขภาพองค์ การของโรงเรี ยน
ประถมศึกษาที่มีอิทธิพลต่อกันซึง่ ได้ จากแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง ผลจากการศึกษาพบว่า
องค์ประกอบของสุขภาพองค์การของสถานศึกษามีความสัมพันธ์ เชิงตรรกะ ทัง้ 8 องค์ประกอบ
โดยองค์ประกอบทุกตัวมีความสัมพันธ์ตอ่ องค์ประกอบความสามารถในการแก้ ปัญหา โดยที่ บูรณ
ภาพของสถาบัน (X 1 ) ภาวะผู้นําแบบมิตรสัมพันธ์ (X 2 ) ขวัญในการปฏิบตั ิงาน (X 3 ) การสนับสนุน
ทรัพยากร (X 4 ) และการวางแผน(X 8 ) มีความสัมพันธ์ โดยตรงต่อความสามารถในการแก้ ปัญหา (X 5 )
และภาวะผู้นํ าแบบกิ จสัมพันธ์ (X 6 ) การอยู่ร่ วมกันของบุ คลากร (X 7 ) และการวางแผน (X 8 ) มี
ความสัมพันธ์โดยอ้ อมกับความสามารถในการแก้ ปัญหา โดยส่งผ่านขวัญในการปฏิบตั งิ าน (X 3 )
นอกจากนีเ้ พื่อให้ ได้ รูปแบบความสัมพันธ์ ขององค์ประกอบสุขภาพองค์การของโรงเรี ยน
ประถมศึกษา ผู้วิ จัยได้ วิเคราะห์ ความสัมพันธ์ เชิ งสาเหตุขององค์ ประกอบสุขภาพองค์ การของ
โรงเรี ยนประถมศึกษาที่สอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาความสอดคล้ องของโมเดล ดังนี ้
1. ค่า Chi – Square : ตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดล
2. ค่า Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)
3. ค่า Goodness – of – fit indices : GFI และ AGFI
4. ค่า Root Mean Squared Residual : ค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยกําลังสองของส่วนเหลือ
(RMR)
5. ค่า Comparative fit : ดัชนีเปรี ยบเทียบโมเดลพื ้นฐานกับโมเดลตามทฤษฎี/ ตาม
สมมติฐาน
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ตารางที่ 20 แสดงค่าสถิตวิ ดั ความสอดคล้ องความกลมกลืนระหว่างโมเดลและข้ อมูลเชิงประจักษ์
ค่ าสถิติ

ค่ า

ไค – สแควร์  2 

27.72
(P = 0.00 )

ดัชนีความกลมกลืน
(Goodness of fit : GFI)
Adjusted Goodness of fit
(AGFI)
Relative Fit Index (RFI)

0.98

Root Mean Squared
Residual : RMR
Largest Standardized
Residual
Root Mean Square Error of
Approximation (RMSEA)

0.024

เกณฑ์ ความสอดคล้ องความกลมกลืน
ระหว่ างโมเดลและข้ อมูลเชิงประจักษ์
แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ยอมรับ
สมมติฐานหลักว่าโมเดลตามทฤษฎีมีความ
สอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์
มีคา่ เข้ าใกล้ 1 โมเดลมีความสอดคล้ องกับ
ข้ อมูลเชิงประจักษ์
มีคา่ เข้ าใกล้ 1 โมเดลมีความสอดคล้ องกับ
ข้ อมูลเชิงประจักษ์
มีคา่ เข้ าใกล้ 1 โมเดลมีความสอดคล้ องกับ
ข้ อมูลเชิงประจักษ์
มีคา่ อยูร่ ะหว่าง 0 – 1 หมายถึงโมเดลมี
ความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์
มีคา่ ไม่เกิน 0.08 โมเดลสอดคล้ องกับ
ข้ อมูลเชิงประจักษ์
มีคา่ ระหว่าง 0 – 0.05 หมายถึงโมเดลมี
ความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์
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ส
0.89

0.01
0.00092

จากตารางที่ 20 พบว่า ค่าไค – สแควร์ (Chi – Square :  2 ) มีคา่ เท่ากับ 27.72 (P =
0.00) แสดงให้ เห็นความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ หมายถึง รู ปแบบความสัมพันธ์ ของ
องค์ ประกอบสุขภาพองค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษามีความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์
นอกจากนี ้ ยังสามารถพิจารณาค่าดัชนีวดั ความสอดคล้ องอื่น ๆ ได้ อีก เช่น Goodness of fit
Index (GFI) และ Adjusted Goodness of fit Index (AGFI) มีคา่ เข้ าใกล้ 1 คือค่า GFI = 0.98
และค่า AGFI = 0.82 ค่า Root Mean Squared Residual (RMR) มีคา่ เท่ากับ 0.024 และค่า
Standardized Root Mean Square Residual (standardized RMR) มีคา่ เข้ าใกล้ 0 และไม่เกิน
0.08 ซึ่งในที่นี ้มีค่าเท่ากับ 0.01 แสดงให้ เห็นว่ารู ปแบบโมเดลมีความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิง
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ประจักษ์ ค่าดัชนี Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) มีคา่ เท่ากับ 0.00092
ซึง่ มีคา่ ระหว่าง 1- 0.05 แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ในระดับดี
การวิ เ คราะห์ ค วามสัม พัน ธ์ เ ชิ ง สาเหตุขององค์ ประกอบสุขภาพองค์ การของโรงเรี ยน
ประถมศึกษาที่สอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ มีรูปแบบ ดังนี ้
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แผนภูมิที่ 31 แสดงรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุขององค์ประกอบของสุขภาพองค์การของ
โรงเรี ยนประถมศึกษาที่สอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์
สรุป สามารถเสนอในรูปแบบสมการทางคณิตศาสตร์ ได้ ดังนี ้
X 5 = f X 1 , X 2 , X 3 , X 4 , X 8 โดยที่
X1 = f X2 , X4, X6 , X7, X8
X2 = f X1 , X6 , X7, X8
X3 = f X1, X2, X6, X7, X8
X4 = f X1, X2, X7, X8
X6 = f X1, X7, X8
X7 = f X1, X2, X4, X6 , X8
X8 = f X1, X2, X4, X6 , X7
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จากแผนภูมิ ที่ 31 อธิ บ ายได้ ว่ า ความสัม พัน ธ์ เ ชิ ง สาเหตุข ององค์ ประกอบสุขภาพ
องค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษาสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ มีความสัมพันธ์ของตัวแปร ทัง้ 8
องค์ ป ระกอบ โดยองค์ ป ระกอบทุก ตัว มี ค วามสัม พัน ธ์ ต่อ องค์ ป ระกอบความสามารถในการ
แก้ ปัญหา โดยที่ บูรณภาพของสถาบัน (X 1 ) ภาวะผู้นําแบบมิตรสัมพันธ์ (X 2 ) ขวัญในการปฏิบตั ิงาน
(X 3 ) การสนับสนุนทรัพยากร (X 4 ) และการวางแผน(X 8 ) มีความสัมพันธ์ โดยตรงต่อความสามารถใน
การแก้ ปัญหา (X 5 ) และภาวะผู้นําแบบกิจสัมพันธ์ (X 6 ) การอยู่ร่วมกันของบุคลากร (X 7 ) และการ
วางแผน (X 8 ) มี ความสัมพันธ์ โดยอ้ อมกับความสามารถในการแก้ ปัญหา โดยส่งผ่านขวัญในการ
ปฏิบตั งิ าน (X 3 )
ตอนที่ 4
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การวิเคราะห์ ผลการพัฒนาเครื่ องมือตรวจวั ดสุ ขภาพองค์ การของโรงเรี ยน
ประถมศึกษา
4.1 การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคณ
ู ผู้วิจยั ใช้ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู แบบ
ขันตอน
้
(stepwise multiple regression analysis) ดังรายละเอียดตามตารางที่ 21
ตารางที่ 21 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบสุขภาพองค์การของโรงเรี ยน
ประถมศึกษา
ตัวแปร
X1 บูรณภาพของ
สถาบัน
X2 ภาวะผู้นําแบบมิตร
สัมพันธ์
X3 ขวัญในการ
ปฏิบตั ิงาน
X4 การสนับสนุน
ทรัพยากร
X6 ภาวะผู้นําแบบกิจ
สัมพันธ์
X7 การอยูร่ ่วมกันของ
บุคลากร

X1

X2

X3

X4

X6

X7

X8

1
.485**

1

.608**

.397**

1

.375**

.175**

.282**

1

.590**

.429**

.465**

.357**

1

.270**

.193**

.198**

.329**

.357**

1

X8 การวางแผน

.566**

.407**

.509**

.323**

.534**

.371**

1

X5 ความสามารถใน
การแก้ ปัญหา (Y)

.593**

.458**

.547**

.309**

.513**

286**

.609**
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**

มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01

ตารางที่ 21 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบสุขภาพองค์การของ
โรงเรี ยนประถมศึกษา ประกอบด้ วยตัวแปรต้ น 7 ตัวแปร คือ บูรณภาพของสถาบัน (X 1 ) ภาวะ
ผู้นําแบบมิตรสัมพันธ์ (X 2 ) ขวัญในการปฏิบตั ิงาน (X 3 ) การสนับสนุนทรัพยากร (X 4 ) ภาวะผู้นํา
แบบกิจสัมพันธ์ (X 6 ) การอยู่ร่วมกันของบุคลากร (X 7 ) และ การวางแผน (X 8 ) ส่วนตัวแปรตาม
คือ ความสามารถในการแก้ ปัญหา (X 5 ) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีคา่ อยู่ระหว่าง .175 - .609
ซึง่ สัมพันธ์กนั ทางบวกทุกด้ าน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01
การวิ เ คราะห์ อิ ท ธิ พ ลขององค์ ป ระกอบสุข ภาพองค์ ก ารที่ มี ต่อ สุข ภาพองค์ ก ารของ
โรงเรี ยนประถมศึกษา ผู้วิจยั ใช้ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู แบบขันตอน
้
(stepwise multiple
regression analysis) พิจารณาตามตัวแปรที่เข้ าสมการ ดังรายละเอียดตามตารางที่ 22
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ตารางที่ 22

แสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ขององค์ประกอบสุขภาพองค์การที่มีต่อสุขภาพ
องค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษา

แหล่ งความ
Sum of
df
แปรปรวน
Squares
Regression
49.801
5
Residual
48.585
438
Total
98.386
443
* มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05

Mean
Square
9.960
.111

F

Sig.

89.793

.000*

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคณ
ู (Multiple R)
ประสิทธิภาพในการทํานาย (R Square)
ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแล้ ว (Adjusted R Square)
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Std. Error)

.711
.506
.501
.33305
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ตัวแปรที่ได้ รับการคัดเลือกเข้ าสมการ

ตัวแปรพยากรณ์

Unstandardized
Coefficients

β Std. Error
ค่าคงที่
.516
.200
X 8 การวางแผน
.286
.041
X 1 บูรณภาพของสถาบัน
.197
.051
X 3 ขวัญในการปฏิบตั งิ าน
.183
.045
X 2 ภาวะผู้นําแบบมิตรสัมพันธ์ .132
.041
X 6 ภาวะผู้นําแบบกิจสัมพันธ์
.099
.044
* มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05

Standardized
Coefficients

t

Sig.

2.576
6.919
3.831
4.064
3.223
2.261

.010*
.000*
.000*
.000*
.001*
.024*

Beta
.304
.190
.179
.128
.100
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จากตารางที่ 22 พบว่า ตัวแปรที่ได้ รับการคัดเลือกให้ เข้ าสมการ คือ การวางแผน (X 8 )
บูรณภาพของสถาบัน (X 1 ) ขวัญในการปฏิบตั ิงาน (X 3 ) ภาวะผู้นําแบบมิตรสัมพันธ์ (X 2 ) และ
ภาวะผู้นําแบบกิจสัมพันธ์ (X 6 ) โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคณ
ู (Multiple R) ในการทํานาย
ความสามารถในการแก้ ปัญหา (X 5 ) เท่ากับ .711 ค่าประสิทธิภาพในการทํานาย (R Square) เท่ากับ
.506 หมายความว่า การวางแผน (X 8 ) บูรณภาพของสถาบัน (X 1 ) ขวัญในการปฏิบตั ิงาน (X 3 )
ภาวะผู้นํ า แบบมิ ตรสัม พัน ธ์ (X 2 ) และภาวะผู้นํ า แบบกิ จสัม พัน ธ์
(X 6 ) สามารถทํ า นาย
ความสามารถในการแก้ ปัญหา (X 5 ) ได้ ร้อยละ 50.60 ค่าประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแล้ ว
(Adjusted R Square) เท่ากับ .501 มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard
Error) เท่ากับร้ อยละ 33.31 ในลักษณะนี ้แสดงว่า การวางแผน (X 8 ) บูรณภาพของสถาบัน (X 1 )
ขวัญในการปฏิบตั งิ าน (X 3 ) ภาวะผู้นําแบบมิตรสัมพันธ์ (X 2 ) และ ภาวะผู้นําแบบกิจสัมพันธ์ (X 6 )
ส่งผลต่อความสามารถในการแก้ ปัญหา (X 5 ) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 ซึง่ สามารถเขียน
เป็ นสมการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู ได้ ดงั นี ้

Y tot = .516 + .286 (X 8 ) + .197 (X 1 ) + .183 (X 3 ) +.132 (X 2 ) + .099 (X 6 )
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จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู ของสุขภาพองค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษา โดยใช้
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู แบบขันตอน
้
(stepwise multiple regression analysis) ข้ างต้ น
สามารถสรุปได้ ดงั แผนภูมิที่ 32
X 1 บูรณภาพของสถาบัน
Y β = .190
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X 2 ภาวะผู้นําแบบมิตรสัมพันธ์
Yβ =

X 3 ขวัญในการปฏิบตั ิงาน
Y β = .179
X 4 การสนับสนุนทรัพยากร

Y ความสามารถในการแก้ ปัญหา

Ŷ X 8 + X 1 + X 3 + X 2 + X 6

X 6 ภาวะผู้นําแบบกิจสัมพันธ์
Y β = = .100
X 7 การอยูร่ ่วมกันของบุคลากร
X 8 การวางแผน
Y β = .304
 หมายถึง ตัวแปรที่เข้ าสมการ
β หมายถึง สัมประสิทธิ์การถดถอย

แผนภูมิที่ 32 แสดงผลจากการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคณ
ู องค์ประกอบสุขภาพองค์การของ
โรงเรี ยนประถมศึกษา
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จากแผนภู มิ ที่ 32 พบว่ า สมการถดถอยพหุ คู ณ สุ ข ภาพองค์ ก ารของโรงเรี ย น
ประถมศึกษา มีตวั แปรต้ นที่เข้ าสมการ คือ การวางแผน (X 8 ) บูรณภาพของสถาบัน (X 1 ) ขวัญ
ในการปฏิบตั ิงาน (X 3 ) ภาวะผู้นําแบบมิตรสัมพันธ์ (X 2 ) และ ภาวะผู้นําแบบกิจสัมพันธ์ (X 6 )
ส่งผลต่อความสามารถในการแก้ ปัญหา (X 5 ) ตามลําดับ
นอกจากนี ผ้ ้ ูวิ จัยได้ วิเคราะห์ อิทธิ พ ลขององค์ ประกอบสุขภาพองค์ การของโรงเรี ย น
ประถมศึกษาที่มีสขุ ภาพดี โดยผู้วิจยั นําข้ อมูลขององค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพองค์การของ
โรงเรี ยนประถมศึกษามาสรุ ปข้ อมูลเป็ นรายโรงเรี ยน แล้ วเรี ยงข้ อมูลในภาพรวมจากน้ อยไปหา
มากเพื่อให้ ได้ ภาพรวมของสุขภาพองค์การของโรงเรี ยนทังหมด
้
จากนันผู
้ ้ วิจยั เลือกเฉพาะโรงเรี ยน
้
่
ที่มีคะแนนรวมมากกว่า 4.00 เนื่องจากข้ อมูลมีการแจกแจงแบบโค้ งปกติ ดังนันแบบสอบถามที
มีคะแนน 5 ระดับนัน้ ช่วงคะแนนที่ 4 – 5 ถือได้ ว่าเป็ นคะแนนที่ดีถึงดีมาก ทังนี
้ ้ผู้วิจยั ได้
โรงเรี ยนมาทังหมด
้
จํานวน 106 โรงเรี ยน จํานวนผู้ให้ ข้อมูล 424 คน และนําข้ อมูลวิเคราะห์
การถดถอยพหุคณ
ู แบบขันตอน
้
(stepwise multiple regression analysis) พิจารณาตามตัว
แปรที่เข้ าสมการ ดังรายละเอียดตามตารางที่ 23
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ตารางที่ 23

แสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ขององค์ประกอบสุขภาพองค์การที่มีต่อสุขภาพ
องค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษาที่มีสขุ ภาพดี

แหล่ งความ
Sum of
df
แปรปรวน
Squares
Regression
40.063
4
Residual
44.514
419
Total
84.577
423
* มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05

Mean
Square
10.016
.106

F

Sig.

94.275

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคณ
ู (Multiple R)
ประสิทธิภาพในการทํานาย (R Square)
ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแล้ ว (Adjusted R Square)
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Std. Error)

.688
.474
.469
.32594

.000*
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ตัวแปรที่ได้ รับการคัดเลือกเข้ าสมการ

ตัวแปรพยากรณ์

Unstandardized
Coefficients

β
ค่าคงที่
.510
X 8 การวางแผน
.322
X 3 ขวัญในการปฏิบตั งิ าน
.231
X 2 ภาวะผู้นําแบบมิตรสัมพันธ์
.164
X 1 บูรณภาพของสถาบัน
.179
* มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05

Std. Error
.219
.041
.046
.041
.051

Standardized
Coefficients
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t

Sig.

2.328
7.823
5.005
4.030
3.505

.020*
.000*
.000*
.000*
.001*

Beta
.336
.225
.160
.171

จากตารางที่ 23 พบว่า ตัวแปรที่ได้ รับการคัดเลือกให้ เข้ าสมการ คือ การวางแผน (X 8 )
ขวัญในการปฏิบตั ิงาน (X 3 ) ภาวะผู้นําแบบมิตรสัมพันธ์ (X 2 ) และบูรณภาพของสถาบัน (X 1 )
โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคณ
ู (Multiple R) ในการทํานายความสามารถในการแก้ ปัญหา (X 5 )
เท่ากับ .688 ค่าประสิทธิ ภาพในการทํานาย (R Square) เท่ากับ .474 หมายความว่า การ
วางแผน (X 8 ) ขวัญในการปฏิบตั ิงาน (X 3 ) ภาวะผู้นําแบบมิตรสัมพันธ์ (X 2 ) และบูรณภาพของ
สถาบั น (X 1 ) สามารถทํ า นายความสามารถในการแก้ ปั ญหา (X 5 ) ได้ ร้ อยละ 47.40 ค่ า
ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแล้ ว (Adjusted R Square) เท่ากับ 46.90 มีความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานในการทํานาย (Standard Error) เท่ากับร้ อยละ 32.59 ในลักษณะนี ้แสดงว่า การ
วางแผน (X 8 ) ขวัญในการปฏิบตั ิงาน (X 3 ) ภาวะผู้นําแบบมิตรสัมพันธ์ (X 2 ) และบูรณภาพของ
สถาบัน (X 1 ) ส่งผลต่อความสามารถในการแก้ ปัญหา (X 5 ) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ซึง่ สามารถเขียนเป็ นสมการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู ได้ ดงั นี ้

Y tot = .510 + .322 (X 8 ) + .231 (X 3 ) + .164 (X 2 ) + .179 (X 1 )
จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู ของโรงเรี ยนประถมศึกษาที่มีสขุ ภาพองค์การดี โดยใช้
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู แบบขันตอน
้
(stepwise multiple regression analysis) ข้ างต้ น
สามารถสรุปได้ ดงั แผนภูมิที่ 33

297

X 1 บูรณภาพของสถาบัน
Y β = .171
X 2 ภาวะผู้นําแบบมิตรสัมพันธ์
Y β = .160
X 3 ขวัญในการปฏิบตั ิงาน

Y ความสามารถในการแก้ ปัญหา

Y β = .225

Ŷ  X8 + X3 + X2 + X1
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X 4 การสนับสนุนทรัพยากร

X 6 ภาวะผู้นําแบบกิจสัมพันธ์

X 7 การอยูร่ ่วมกันของบุคลากร
X 8 การวางแผน
Y β = .336
 หมายถึง ตัวแปรที่เข้ าสมการ
β หมายถึง สัมประสิทธิ์การถดถอย

แผนภูมิที่ 33 แสดงผลจากการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคณ
ู องค์ประกอบสุขภาพองค์การของ
โรงเรี ยนประถมศึกษาที่มีสขุ ภาพดี
จากแผนภูมิพบว่า สมการถดถอยพหุคณ
ู สุขภาพองค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษา โดย
วิเคราะห์จากโรงเรี ยนประถมศึกษาที่มีสขุ ภาพองค์การดี มีตวั แปรต้ นที่เข้ าสมการ คือ การวางแผน
(X8) ขวัญในการปฏิบตั ิงาน (X3) ภาวะผู้นําแบบมิตรสัมพันธ์ (X2) และ บูรณภาพของสถาบัน (X1)
ตามลําดับ แตกต่างจากโรงเรี ยนทัว่ ไปที่มีตวั แปรที่เข้ าสมการคือ การวางแผน (X8) บูรณภาพของ
สถาบัน (X1) ขวัญในการปฏิบตั ิงาน (X3) ภาวะผู้นําแบบมิตรสัมพันธ์ (X2) และภาวะผู้นําแบบกิจ
สัมพันธ์ (X6) แต่โรงเรี ยนที่มีสขุ ภาพดีตวั แปรภาวะผู้นําแบบกิจสัมพันธ์ (X6) ส่งผลต่อความสามารถ
ในการแก้ ปัญหา (X5) ไม่ได้ เข้ าสมการวิเคราะห์สขุ ภาพองค์การ
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4.2 ผลการพัฒนาเครื่ องมือตรวจวัดสุขภาพองค์การของโรงเรียนประถมศึกษา
จากการพัฒนาการเครื่ องมือตรวจวัดสุขภาพองค์การ ผู้วิจัยได้ ดําเนินการวิเคราะห์
องค์ประกอบสุขภาพองค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษา แล้ วหาความสัมพันธ์เพื่อวิเคราะห์สมการ
ถดถอยพหุคณ
ู ผลจากการวิจยั ได้ เป็ นเครื่ องตรวจวัดสุขภาพองค์การ ดังนี ้

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส
เครื่ องมือตรวจวัดสุขภาพองค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษา

โดย
นางกมลาศน์ ศรประสิทธิ์

เครื่ องมือนี ้เป็ นผลมาจากการศึกษาวิจยั เพื่อเสนอเป็ นดุษฎีนิพนธ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบนั ฑิต
เรื่ อง การพัฒนาเครื่ องมือตรวจวัดสุขภาพองค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษา
(THE DEVELOPMENT OF ORGANIZATIONAL HEALTH INVENTORY
FOR THE ELEMENTARY SCHOOL)
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
2553
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คําชีแ้ จง
เครื่ องมือตรวจวัดสุขภาพองค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษา แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น
3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้ อมูลสถานภาพทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับสุขภาพองค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษา จํานวน 27 ข้ อ
(เฉพาะองค์ประกอบที่เข้ าสมการถดถอยพหุคณ
ุ )
ตอนที่ 3 ข้ อมูลเกี่ยวกับสุขภาพองค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษา จํานวน 9 ข้ อ
(องค์ประกอบที่ไม่เข้ าสมการถดถอยพหุคณ
ุ แต่มีความสัมพันธ์กบั องค์ประกอบอื่นที่เข้ าสมการ)
แบบสอบถามนี ้มีทงหมด
ั้
40 ข้ อ โปรดตอบทุกข้ อ การตอบแต่ละข้ อขอให้ ทําเครื่ องหมาย
 ในช่องจํานวนรายการปฏิบตั ใิ นโรงเรี ยนเพียงช่องเดียว โดยกําหนดเกณฑ์คะแนน ดังนี ้
5 หมายถึง โรงเรี ยนปฏิบตั ไิ ด้ 5 รายการ
4 หมายถึง โรงเรี ยนปฏิบตั ไิ ด้ 4 รายการ
3 หมายถึง โรงเรี ยนปฏิบตั ไิ ด้ 3 รายการ
2 หมายถึง โรงเรี ยนปฏิบตั ไิ ด้ 2 รายการ
1 หมายถึง โรงเรี ยนปฏิบตั ไิ ด้ 1 รายการ

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

จํานวนรายการที่ปฏิบตั ิ

ข้ อที่
0

รายการ
โรงเรี ยนมีบริ เวณที่ทําความสะอาด เรี ยบร้ อย สวยงาม
1. โรงเรี ยนมีสวนหย่อม
2. โรงเรี ยนมีห้องนํ ้าสะอาด
3. โรงเรี ยนมีสถานที่พกั ผ่อน
4. โรงเรี ยนมีสนามเด็กเล่น
5. โรงเรี ยนมีสนามฟุตบอล

5

4

3

2



จากตัวอย่าง
ข้ อ 0. ท่านทําเครื่ องหมาย ในช่อง 4 หมายถึง โรงเรี ยนมีบริเวณสะอาด
เรี ยบร้ อย สวยงาม จํานวน 4 รายการ

1

300

ข้ อ
ที่
1

ตอนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ ยวกับสุขภาพองค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษา จํานวน 27 ข้ อ(เฉพาะ
องค์ประกอบที่เข้ าสมการถดถอยพหุคณ
ุ )
จํานวนรายการที่ปฏิบัติ
รายการ
5 4 3 2 1
ด้ านการวางแผน
โรงเรี ยนบริ การข่าวความเคลื่อนไหวที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การทํางาน
1. โรงเรี ยนแจ้ งให้ ครูทราบอย่างไม่เป็ นทางการ
2. โรงเรี ยนแจ้ งให้ ครูทราบในที่ประชุม
3. โรงเรี ยนแจ้ งให้ ครูทราบด้ วยจดหมายเวียน
4. โรงเรี ยนแจ้ งให้ ครูทราบโดยการติดป้ายประชาสัมพันธ์
5. โรงเรี ยนแจ้ งให้ ครูทกุ คนทราบผ่านหัวหน้ าสายชัน้
โรงเรี ยนมีแผนในการทํางานที่ชดั เจน
1. โรงเรี ยนมีการทํา SWOT
2. โรงเรี ยนมีแผนกลยุทธ์
3. มีแผนปฏิบตั กิ ารประจําปี
4. มีโครงการที่เป็ นไปตามแผนปฏิบตั กิ ารประจําปี
5. มีกิจกรรมที่เป็ นไปตามแผนโครงการ
โรงเรี ยนมีระบบสวัสดิการให้ กบั ครู
1. โรงเรี ยนมีสหกรณ์ร้านค้ า
2. โรงเรี ยนมีสหกรณ์ออมทรัพย์
3. โรงเรี ยนมีการแจกเสื ้อสัญลักษณ์ประจําโรงเรี ยน
4. โรงเรี ยนสนับสนุนค่าใช้ จา่ ยในการอบรม
5. โรงเรี ยนมีโครงการพาครูไปทัศนศึกษา
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รวมคะแนนด้ านการวางแผน =

{((ข้ อ 1) +(ข้ อ 2) +(ข้ อ 3)) /3 } x .286
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ข้ อ
ที่
4

จํานวนรายการที่ปฏิบัติ
รายการ
ด้ านบูรณภาพของสถาบัน
โรงเรี ยนมีเป้าหมายสอดคล้ องกับนโยบายและแผนการศึกษา
ระดับชาติ
1. เป้าหมายโรงเรี ยนสอดคล้ องกับนโยบาย สพท.
2. เป้าหมายโรงเรี ยนสอดคล้ องกับนโยบาย สพฐ.
3. เป้าหมายโรงเรี ยนสอดคล้ องกับนโยบายกระทรวง
4. เป้าหมายโรงเรี ยนสอดคล้ องกับความต้ องการของชุมชน
5. เป้าหมายโรงเรี ยนสอดคล้ องกับแนวโน้ มความ
เปลี่ยนแปลงของประเทศ
โรงเรี ยนสามารถปรับบทบาทให้ ทนั ต่อความเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้ อมในชุมชน
1. บทบาทในการพัฒนาโรงเรี ยน
2. บทบาทในการเป็ นแหล่งเรี ยนรู้
3. บทบาทในการให้ บริ การชุมชน
4. บทบาทในการจัดกิจกรรมวิชาการ
5. บทบาทในการพัฒนาคุณลักษณะนิสยั นักเรี ยน
โรงเรี ยนนําเป้าหมายมากําหนดเป็ นแผนงาน/โครงการในการ
ปฏิบตั งิ าน
1. โรงเรี ยนมีเป้าหมายในการบริหาร
2. โรงเรี ยนนําเป้าหมายมากําหนดเป็ นกลยุทธ์
3. โรงเรี ยนนําแผนกลยุทธ์มาทําแผนปฏิบตั กิ าร
4. โรงเรี ยนนําแผนปฏิบตั กิ ารมากําหนดเป็ นโครงการ
5. โรงเรี ยนนําโครงการนําไปปฏิบตั เิ ป็ นกิจกรรม
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9

จํานวนรายการที่ปฏิบัติ
รายการ
โรงเรี ยนมีการกําหนดเป้าหมายชัดเจน เข้ าใจง่ายเป็ นลายลักษณ์
อักษร
1. โรงเรี ยนมีเป้าหมายเป็ นลายลักษณอักษร
2. เป้าหมายมีความชัดเจนไม่คลุมเคลือ
3. เป้าหมายสามารถปฏิบตั ไิ ด้ จริง
4. เป้าหมายมีความสอดคล้ องกับพันธกิจของโรงเรี ยน
5. เป้าหมายมีความสอดคล้ องกับวิสยั ทัศน์
โรงเรี ยนได้ ศกึ ษาสภาพปั ญหาและความต้ องการของชุมชนเพื่อ
กําหนดเป้าหมาย
1. มีการศึกษาบริ บทของชุมชน
2. มีการศึกษาถึงจุดเด่นของชุมชน
3. มีการศึกษาถึงสภาพปั ญหาของชุมชน
4. มีการศึกษาถึงความต้ องการของชุมชน
5. ชุมชนมีสว่ นร่วมในการกําหนดเป้าหมายของโรงเรี ยน
โรงเรี ยนมีการแจ้ งข้ อมูลข่าวสารกับผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียทราบ
1. โรงเรี ยนแจ้ งข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องให้ นกั เรี ยนทราบ
2. โรงเรี ยนแจ้ งข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องให้ ครูทราบ
3. โรงเรี ยนแจ้ งข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องให้ ผ้ ปู กครองทราบ
4. โรงเรี ยนแจ้ งข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องให้ ชมุ ชนทราบ
5. โรงเรี ยนแจ้ งข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องให้ คณะกรรมการ
สถานศึกษาทราบ
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จํานวนรายการที่ปฏิบัติ
รายการ

10 โรงเรี ยนได้ รับการสนับสนุนส่งเสริมในการพัฒนาจากทุกฝ่ าย
1. โรงเรี ยนได้ รับการสนับสนุนส่งเสริมจากผู้ปกครอง
2. โรงเรี ยนได้ รับการสนับสนุนส่งเสริมจากชุมชน
3. โรงเรี ยนได้ รับการสนับสนุนส่งเสริมจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา
4. โรงเรี ยนได้ รับการสนับสนุนส่งเสริมจากองค์การบริหาร
ส่วนท้ องถิ่น
5. โรงเรี ยนได้ รับการสนับสนุนส่งเสริมจากเขตพื ้นที่
การศึกษา
11 โรงเรี ยนมีอิสระในการบริหารงบประมาณ
1. โรงเรี ยนมีอิสระในการจัดซื ้อจัดจ้ าง
2. โรงเรี ยนมีอิสระในการรับงบประมาณ
3. โรงเรี ยนมีอิสระในการจ่ายงบประมาณ
4. โรงเรี ยนมีอิสระในการควบคุมงบประมาณ
5. โรงเรี ยนมีอิสระในการตรวจสอบการใช้ งบประมาณ
12 ผู้บริหารมีวธิ ีการทํางานที่เหมาะสมกับสถานการณ์
1. ผู้บริ หารมีวธิ ีการทํางานที่เหมาะสมกับครู
2. ผู้บริ หารมีวธิ ีการทํางานที่เหมาะสมกับชุมชน
3. ผู้บริ หารมีวธิ ีการทํางานที่เหมาะสมกับผู้ปกครอง
4. ผู้บริ หารมีวธิ ีการทํางานที่เหมาะสมกับผู้นําชุมชน
5. ผู้บริ หารมีวธิ ีการทํางานที่เหมาะสมกับ อปท.
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จํานวนรายการที่ปฏิบัติ
รายการ
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13 โรงเรี ยนมีการส่งเสริมการเข้ าร่วมกิจกรรมของชุมชน
1. ส่งเสริ มให้ ครูเข้ าร่วมกิจกรรมของชุมชน
2. ส่งเสริมนักเรี ยนเข้ าร่วมกิจกรรมของชุมชน
3. โรงเรี ยนสนับสนุนสถานที่ในการจัดกิจกรรมของชุมชน
4. โรงเรี ยนสนับสนุนวัสดุอปุ กรณ์ในการจัดกิจกรรมของชุมชน
5. โรงเรี ยนสนับสนุนด้ านวิชาการในการจัดกิจกรรมของชุมชน
14 โรงเรี ยนมีอิสระในการจัดการศึกษา
1. โรงเรี ยนมีอิสระในการกําหนดเป้าหมาย
2. โรงเรี ยนมีอิสระในการกําหนดวิสยั ทัศน์
3. โรงเรี ยนมีอิสระในการกําหนดพันธกิจ
4. โรงเรี ยนมีอิสระในการกําหนดกลยุทธ์
5. โรงเรี ยนมีอิสระในการบริหารจัดการ
15 ครูมีความสนใจร่วมกันแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้นในโรงเรี ยน
1. ครูทราบถึงปั ญหาที่เกิดขึ ้นในโรงเรี ยน
2. ครูเสนอแนะแนวทางแก้ ปัญหาที่เกิดขึ ้นในที่ประชุม
3. ครูเสนอแนะแนวทางแก้ ปัญหาที่เกิดขึ ้นอย่างไม่เป็ นทางการ
4. ครูเป็ นคนกลางในการประสานงานเพื่อแก้ ปัญหาที่เกิดขึ ้น
5. ครูร้ ูสกึ เป็ นห่วงเมื่อเกิดปั ญหาขึ ้นในโรงเรี ยน
16 มีการใช้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ ในการบริหารจัดการ
1. โรงเรี ยนมีระบบเทคโนโลยีที่ทนั สมัยใช้ ในการบริหาร
2. ผู้บริ หารใช้ รูปแบบการบริ หารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
3. ครูใช้ รูปแบบการจัดการเรี ยนการสอนที่หลากหลาย
4. โรงเรี ยนมีระบบการสื่อสารภายในที่มีประสิทธิภาพ
5. โรงเรี ยนมีระบบติดตามประเมินผลการปฏิบตั งิ าน

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

{((ข้ อ 4) + (ข้ อ 5) + (ข้ อ 6) + (ข้ อ 7) + (ข้ อ 8) + (ข้ อ 9)
+ (ข้ อ 10) + (ข้ อ 11) + (ข้ อ 12) + (ข้ อ 13) + (ข้ อ 14) + (ข้ อ 15) + (ข้ อ 16)) /13 } x .197

รวมคะแนนด้ านบูรณภาพของสถาบัน =
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จํานวนรายการที่ปฏิบัติ
รายการ
ด้ านขวัญในการปฏิบัตงิ าน
ครูมีความศรัทธาต่อวิชาชีพครู
1. ครูไม่เคยถูกลงโทษทางวินยั
2. ครูมีใบประกอบวิชาชีพ
3. ภูมิใจที่ได้ เป็ นครู
4. ครูมีความมุง่ มัน่ ในการทํางาน
5. ครูมีการพัฒนางานอยูเ่ สมอ
ครูตระหนักว่าทุกคนเป็ นกําลังสําคัญของโรงเรี ยน
1. ครูมีความรับผิดชอบ
2. ครูทํางานสําเร็จตามเป้าหมาย
3. ครูพฒ
ั นาตนเองอยูเ่ สมอ
4. ครูไม่ลาหยุดหากไม่จําเป็ น
5. ครูกระตือรื อร้ นในการทํางาน
โรงเรี ยนมีการร่วมมือและประสานงานกันอย่างเข้ มแข็ง และมี
การทํางานเป็ นทีม
1. ครูทํางานด้ วยความรับผิดชอบ
2. ครูทราบเป้าหมายในการทํางาน
3. ครูมีการประชุมระหว่างการทํางาน
4. ครูมีการแบ่งงานกันทํา
5. ครูมีการสื่อสารที่ดีระหว่างกัน
ครูมีความกระตือรื อร้ นในการทํางาน
1. ครูมาโรงเรี ยนแต่เช้ า
2. ครูไม่ลากิจถ้ าไม่จําเป็ น
3. ครูไม่ลาป่ วยถ้ าไม่จําเป็ น
4. ครูทํางานเสร็จตามเวลา
5. ครูมีผลการปฏิบตั งิ านออกมาดี กิจกรรมที่รับผิดชอบ
สําเร็ จทุกครัง้
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) }

รวมคะแนนด้ านขวัญในการปฏิบัติ = (ข้ อ 17) +(ข้ อ 18) +(ข้ อ 19) +(ข้ อ 20) /4 x .183
ด้ านภาวะผู้นําแบบมิตรสัมพันธ์
21 ผู้บริหารทํางานร่วมกับครูได้ เป็ นอย่างดี
1. ผู้บริ หารและครูไม่ทะเลาะกัน
2. ผู้บริ หารรับฟั งความคิดเห็นของครู
3. ครูปรึกษาปั ญหาการปฏิบตั งิ านกับผู้บริหาร
4. ผู้บริ หารและครูมีกิจกรรมพบปะสังสรรค์กนั
5. ผู้บริ หารไปร่วมงานของครูเสมอ เช่น งานแต่งงาน เป็ นต้ น
22 ผู้บริหารปฏิบตั ติ อ่ ครูทกุ คนอย่างเสมอภาคและยุตธิ รรม
1. ครูทกุ คนสามารถเสนอโครงการใหม่ๆ ได้
2. ครูทกุ คนได้ รับการสนับสนุนให้ ทําวิทยฐานะ
3. ผู้บริ หารมีของขวัญให้ ครูในโอกาสพิเศษ
4. ครูได้ ทํางานตามความรู้ความสามารถ
5. ผู้บริ หารสนับสนุนให้ ครูเข้ ารับการอบรมอย่างเท่าเทียมกัน
23 ผู้บริหารมีความเป็ นมิตร
1. ผู้บริ หารใจดี
2. ผู้บริ หารไม่ถือตัว
3. ผู้บริ หารมีอารมณ์ดี
4. ผู้บริ หารเข้ าพบได้ ง่าย
5. ผู้บริ หารพูดจาสุภาพอ่อนโยน
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รวมคะแนนด้ านผู้นําแบบมิตรสัมพันธ์ = (ข้ อ 21) + (ข้ อ 22) + (ข้ อ 23) /3 x .132
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ด้ านภาวะผู้นําแบบกิจสัมพันธ์
24 ผู้บริหารกําหนดกรอบภาระหน้ าที่และแนวทางในการปฏิบตั งิ าน
ของครู
1. ผู้บริ หารกําหนดกรอบภาระหน้ าที่ให้ ครูปฏิบตั ิ
2. ผู้บริ หารแจ้ งกรอบภาระหน้ าที่ให้ ครูทราบในที่ประชุม
3. ผู้บริ หารกําหนดกรอบภาระหน้ าที่เป็ นคําสัง่ ลายลักษณ์
อักษร
4. โรงเรี ยนจัดทํากรอบงานเป็ นคูม่ ือแนวการปฏิบตั งิ าน
5. ครูปฏิบตั งิ านและรายงานผลตามกรอบภาระหน้ าที่ที่
ได้ รับมอบหมาย
25 ผู้บริหารมีอิทธิพลต่อการปฏิบตั งิ านครู
1. ครูปฏิบตั งิ านทันทีเมื่อได้ รับคําสัง่
2. ครูปฏิบตั งิ านด้ วยความรับผิดชอบ
3. ครูปฏิบตั งิ านเสร็จภายในเวลาที่กําหนด
4. ครูตรวจสอบผลงานทุกครัง้ ก่อนรายงานผลผู้บริหาร
5. ครูมาปฏิบตั งิ านในวันหยุดเมื่อได้ รับการร้ องขอจาก
ผู้บริ หาร
26 บุคลากรทราบถึงวิสยั ทัศน์เป้าหมายในการทํางานของโรงเรี ยน
1. นักเรี ยนทราบถึงวิสยั ทัศน์เป้าหมายของโรงเรี ยน
2. ครูทราบถึงวิสยั ทัศน์เป้าหมายของโรงเรี ยน
3. พนักงานราชการทราบถึงวิสยั ทัศน์เป้าหมายของโรงเรี ยน
4. ลูกจ้ างประจําทราบถึงวิสยั ทัศน์เป้าหมายของโรงเรี ยน
5. คณะกรรมการสถานศึกษาทราบถึงวิสยั ทัศน์เป้าหมาย
ของโรงเรี ยน
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นักเรี ยนให้ ความสําคัญเกี่ยวกับวิชาการ
1. นักเรี ยนทําการบ้ านทุกครัง้
2. นักเรี ยนยกย่องชื่นชมเพื่อนที่เรี ยนดี
3. นักเรี ยนร่วมกิจกรรมสอนซ่อมเสริม
4. นักเรี ยนปรึกษาปั ญหาด้ านการเรี ยนกับครู
5. นักเรี ยนต้ องการเรี ยนต่อในชันที
้ ่สงู ขึ ้น
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ล(ข้อา25)ง + (ข้อ 26) + (ข้อ 27)) /4 }x
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รวมคะแนนด้ านผู้นําแบบกิ
จ
สั
ม
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อ
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ส
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ตอนที่ 3 ข้ อมูลเกี่ยวกับสุขภาพองค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษา จํานวน 9 ข้ อ(องค์ประกอบที่ไม่
เข้ าสมการถดถอยพหุคณ
ุ แต่มีความสัมพันธ์กบั องค์ประกอบอื่นที่เข้ าสมการ)
ข้ อ
ที่

จํานวนรายการที่ปฏิบัติ
รายการ

ด้ านการสนับสนุนทรัพยากร
28 โรงเรี ยนมีสื่อการเรี ยนการสอนเพียงพอ
1. ห้ องสมุดมีหนังสือเพียงพอ
2. โรงเรี ยนมีคอมพิวเตอร์ เพียงพอ
3. โรงเรี ยนมีอปุ กรณ์กีฬาเพียงพอ
4. โรงเรี ยนมีอปุ กรณ์วิทยาศาสตร์ เพียงพอ
6. โรงเรี ยนมีอปุ กรณ์การเรี ยนการสอนเพียงพอ
29 โรงเรี ยนมีห้องปฏิบตั กิ ารต่างๆ เพียงพอกับจํานวนนักเรี ยน
1. โรงเรี ยนมีห้องสมุด
2. โรงเรี ยนมีสนามกีฬา
3. โรงเรี ยนมีห้องคอมพิวเตอร์
4. โรงเรี ยนมีห้องวิทยาศาสตร์
5. โรงเรี ยนมีห้องปฏิบตั กิ ารทางภาษา
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30 โรงเรี ยนได้ รับงบประมาณอย่างเพียงพอ
1. โรงเรี ยนได้ รับงบประมาณประจําปี
2. โรงเรี ยนมีเงินบริ จาค
3. โรงเรี ยนมีกองทุนของโรงเรี ยน
4. โรงเรี ยนมีการระดมทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษา
5. โรงเรี ยนได้ รับงบประมาณพิเศษจากหน่วยงานต่าง ๆ
31 โรงเรี ยนมีการบริหารจัดการพื ้นที่อย่างเป็ นสัดส่วน
1. โรงเรี ยนมีโรงอาหาร
2. โรงเรี ยนมีสนามกีฬา
3. โรงเรี ยนมีห้องเรี ยนเพียงพอ
4. โรงเรี ยนมีห้องนํ ้าสะอาดเพียงพอ
5. โรงเรี ยนมีสถานที่พกั ผ่อนสําหรับนักเรี ยน
32 โรงเรี ยนมีวสั ดุอปุ กรณ์สํารองไว้ เพียงพอ
1. โรงเรี ยนมีการสํารองหมึกคอมพิวเตอร์
2. โรงเรี ยนมีการสํารองกระดาษ
3. โรงเรี ยนมีการสํารองแผ่นซีดี
4. โรงเรี ยนมีการสํารองแผ่นฟิ วเจอร์ บอร์ ด
5. โรงเรี ยนมีการสํารองชอล์ค ปากกาเขียนกระดาน
33 โรงเรี ยนจัดหาทรัพยากรมาสนับสนุนในการปฏิบตั งิ าน
1. โรงเรี ยนมีสื่อที่ทนั สมัย
2. โรงเรี ยนมีคอมพิวเตอร์ ให้ ครูใช้ งาน
3. โรงเรี ยนมีเอกสารตําราใหม่ๆ ให้ ครูค้นคว้ า
4. โรงเรี ยนสนับสนุนวัสดุในการทํางานอย่างเพียงพอ
6. โรงเรี ยนมีเครื อข่ายผู้เชี่ยวชาญมาเป็ นที่ปรึกษาให้ กบั ครู
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รวมคะแนนด้ านการสนับสนุนทรัพยากร = (ข้ อ 28) + (ข้ อ 29) + (ข้ อ 30) + (ข้ อ 31) +

) }

(ข้ อ 32) + (ข้ อ 33) /6 x .258
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ด้ านการอยู่ร่วมกันของบุคลากร
34 ครูพงึ พอใจต่อสวัสดิการที่โรงเรี ยนจัดให้
1. โรงเรี ยนแจกเสื ้อประจําโรงเรี ยน
2. โรงเรี ยนมีสหกรณ์ร้านค้ าบริ การ
3. โรงเรี ยนมีสหกรณ์ออมทรัพย์
4. โรงเรี ยนมีโครงการพาครูไปทัศนศึกษา
5. โรงเรี ยนมีของขวัญสําหรับโอกาสพิเศษให้ กบั ครูเช่น
แต่งงาน ขึ ้นบ้ านใหม่ เป็ นต้ น
35 มีกิจกรรมพบปะสังสรรค์นอกเวลาการทํางานระหว่างผู้บริหารกับ
ครูในงานต่าง ๆ
1. งานเลี ้ยงเทศกาลต่าง ๆ เช่น ปี ใหม่
2. งานเลี ้ยงวันเกิดของบุคลากรในโรงเรี ยน
3. งานเลี ้ยงแสดงความยินดีเมื่อโรงเรี ยนได้ รับรางวัล
4. งานเลี ้ยงแสดงความยินดีเมื่อบุคลากรได้ รับรางวัล
5. มีการพบปะพูดคุยกลุม่ ย่อยระหว่างบุคลากรอย่าง
สมํ่าเสมอ
36 โรงเรี ยนมีระบบสวัสดิการให้ กบั ครู
1. โรงเรี ยนมีสหกรณ์ร้านค้ า
2. โรงเรี ยนมีสหกรณ์ออมทรัพย์
3. โรงเรี ยนมีการแจกเสื ้อสัญลักษณ์ประจําโรงเรี ยน
4. โรงเรี ยนสนับสนุนค่าใช้ จา่ ยในการอบรม
5. โรงเรี ยนมีโครงการพาครูไปทัศนศึกษา
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รวมคะแนนด้ านการอยู่ร่วมกันของบุคลากร = (ข้ อ 34) + (ข้ อ 35) + (ข้ อ 36) /3 x .258
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คะแนนสุขภาพองค์ การโรงเรียนประถมศึกษา = ( (การวางแผน + บูรณภาพของสถาบัน
+ ขวัญในการปฏิบตั งิ าน + ภาวะผู้นําแบบมิตรสัมพันธ์ + ภาวะผู้นําแบบกิจสัมพันธ์) / 5 ) +

( (การสนับสนุนทรัพยากร + การอยูร่ ่วมกันของบุคลากร) / 2 )/2
เกณฑ์ ในการวิเคราะห์ สุขภาพของโรงเรี ยนประถมศึกษา ผู้วิจัยได้ นําคะแนนการให้
ความหมายของสุขภาพองค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษาไว้ ดังนี ้
คะแนน 4.51 – 5.00 หมายถึง สุขภาพของโรงเรี ยนประถมศึกษาอยูใ่ นระดับดีมาก
คะแนน 3.51 – 4.50 หมายถึง สุขภาพของโรงเรี ยนประถมศึกษาอยูใ่ นระดับดี
คะแนน 2.51 – 3.50 หมายถึง สุขภาพของโรงเรี ยนประถมศึกษาอยูใ่ นระดับปานกลาง
คะแนน 1.51 – 2.50 หมายถึง สุขภาพของโรงเรี ยนประถมศึกษาอยูใ่ นระดับพอใช้
คะแนน 1.00 – 1.50 หมายถึง สุขภาพของโรงเรี ยนประถมศึกษาอยูใ่ นระดับต้ องปรับปรุง
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นอกจากนี ผ้ ้ ูวิ จัย ยัง ได้ ศึก ษาเกี่ ย วกับ องค์ ป ระกอบสุข ภาพองค์ ก ารที่ ดีข องโรงเรี ย น
ประถมศึกษา ผลจากการศึกษาครัง้ นี ้ทําให้ ผ้ วู ิจยั ได้ เครื่ องมือสําหรับตรวจวัดสุขภาพองค์การของ
โรงเรี ยนประถมศึกษาที่มีสขุ ภาพองค์การดี ดังนี ้
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เครื่ องมือตรวจวัดสุขภาพองค์การโรงเรี ยนประถมศึกษาที่มีสขุ ภาพดี
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โดย
นางกมลาศน์ ศรประสิทธิ์

เครื่ องมือนี ้เป็ นผลมาจากการศึกษาวิจยั เพื่อเสนอเป็ นดุษฎีนิพนธ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบนั ฑิต
เรื่ อง การพัฒนาเครื่ องมือตรวจวัดสุขภาพองค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษา
(THE DEVELOPMENT OF ORGANIZATIONAL HEALTH INVENTORY
FOR THE ELEMENTARY SCHOOL)
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
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คําชีแ้ จง
เครื่ องมื อตรวจวัดสุขภาพองค์ การที่ ดี ของโรงเรี ยนประถมศึกษา แบบสอบถามแบ่ง
ออกเป็ น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้ อมูลสถานภาพทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับสุขภาพองค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษา จํานวน 23 ข้ อ
(เฉพาะองค์ประกอบที่เข้ าสมการถดถอยพหุคณ
ุ )
ตอนที่ 3 ข้ อมูลเกี่ ยวกับสุขภาพองค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษา จํานวน13 ข้ อ
(องค์ประกอบที่ไม่เข้ าสมการถดถอยพหุคณ
ุ แต่มีความสัมพันธ์กบั องค์ประกอบอื่นที่เข้ าสมการ)
แบบสอบถามนี ้มีทงหมด
ั้
40 ข้ อ โปรดตอบทุกข้ อ การตอบแต่ละข้ อขอให้ ทําเครื่ องหมาย
 ในช่องจํานวนรายการปฏิบตั ใิ นโรงเรี ยนเพียงช่องเดียว โดยกําหนดเกณฑ์คะแนน ดังนี ้
5 หมายถึง โรงเรี ยนปฏิบตั ไิ ด้ 5 รายการ
4 หมายถึง โรงเรี ยนปฏิบตั ไิ ด้ 4 รายการ
3 หมายถึง โรงเรี ยนปฏิบตั ไิ ด้ 3 รายการ
2 หมายถึง โรงเรี ยนปฏิบตั ไิ ด้ 2 รายการ
1 หมายถึง โรงเรี ยนปฏิบตั ไิ ด้ 1 รายการ
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ข้ อ
ที่
0

รายการ
โรงเรี ยนมีบริ เวณที่ทําความสะอาด เรี ยบร้ อย สวยงาม
6. โรงเรี ยนมีสวนหย่อม
7. โรงเรี ยนมีห้องนํ ้าสะอาด
8. โรงเรี ยนมีสถานที่พกั ผ่อน
9. โรงเรี ยนมีสนามเด็กเล่น
10. โรงเรี ยนมีสนามฟุตบอล

5

4

3
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จากตัวอย่าง
ข้ อ 0. ท่านทําเครื่ องหมาย ในช่อง 4 หมายถึง โรงเรี ยนมีบริเวณสะอาด
เรี ยบร้ อย สวยงาม จํานวน 4 รายการ
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5

4

ด้ านการวางแผน
โรงเรี ยนบริ การข่าวความเคลื่อนไหวที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การทํางาน
1. โรงเรี ยนแจ้ งให้ ครูทราบอย่างไม่เป็ นทางการ
2. โรงเรี ยนแจ้ งให้ ครูทราบในที่ประชุม
3. โรงเรี ยนแจ้ งให้ ครูทราบด้ วยจดหมายเวียน
4. โรงเรี ยนแจ้ งให้ ครูทราบโดยการติดป้ายประชาสัมพันธ์
5. โรงเรี ยนแจ้ งให้ ครูทกุ คนทราบผ่านหัวหน้ าสายชัน้
โรงเรี ยนมีแผนในการทํางานที่ชดั เจน
1. โรงเรี ยนมีการทํา SWOT
2. โรงเรี ยนมีแผนกลยุทธ์
3. มีแผนปฏิบตั กิ ารประจําปี
4. มีโครงการที่เป็ นไปตามแผนปฏิบตั กิ ารประจําปี
5. มีกิจกรรมที่เป็ นไปตามแผนโครงการ
โรงเรี ยนมีระบบสวัสดิการให้ กบั ครู
1. โรงเรี ยนมีสหกรณ์ร้านค้ า
2. โรงเรี ยนมีสหกรณ์ออมทรัพย์
3. โรงเรี ยนมีการแจกเสื ้อสัญลักษณ์ประจําโรงเรี ยน
4. โรงเรี ยนสนับสนุนค่าใช้ จ่ายในการอบรม
5. โรงเรี ยนมีโครงการพาครูไปทัศนศึกษา
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รวมคะแนนด้ านการวางแผน =

{((ข้ อ 1) +(ข้ อ 2) +(ข้ อ 3)) /3 } x .322
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ด้ านขวัญในการปฏิบัตงิ าน
ครูมีความศรัทธาต่อวิชาชีพครู
1. ครูไม่เคยถูกลงโทษทางวินยั
2. ครูมีใบประกอบวิชาชีพ
3. ภูมิใจที่ได้ เป็ นครู
4. ครูมีความมุง่ มัน่ ในการทํางาน
5. ครูมีการพัฒนางานอยูเ่ สมอ
ครูตระหนักว่าทุกคนเป็ นกําลังสําคัญของโรงเรี ยน
1. ครูมีความรับผิดชอบ
2. ครูทํางานสําเร็จตามเป้าหมาย
3. ครูพฒ
ั นาตนเองอยูเ่ สมอ
4. ครูไม่ลาหยุดหากไม่จําเป็ น
5. ครูกระตือรื อร้ นในการทํางาน
โรงเรี ยนมีการร่วมมือและประสานงานกันอย่างเข้ มแข็ง และมี
การทํางานเป็ นทีม
1. ครูทํางานด้ วยความรับผิดชอบ
2. ครูทราบเป้าหมายในการทํางาน
3. ครูมีการประชุมระหว่างการทํางาน
4. ครูมีการแบ่งงานกันทํา
5. ครูมีการสื่อสารที่ดีระหว่างกัน
ครูมีความกระตือรื อร้ นในการทํางาน
1. ครูมาโรงเรี ยนแต่เช้ า
2. ครูไม่ลากิจถ้ าไม่จําเป็ น
3. ครูไม่ลาป่ วยถ้ าไม่จําเป็ น
4. ครูทํางานเสร็จตามเวลา
5. ครูมีผลการปฏิบตั งิ านออกมาดี กิจกรรมที่รับผิดชอบ
สําเร็ จทุกครัง้
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) }

รวมคะแนนด้ านขวัญในการปฏิบัติ = (ข้ อ 4) +(ข้ อ 5) +(ข้ อ 6) +(ข้ อ 7) /4 x .231
ด้ านภาวะผู้นําแบบมิตรสัมพันธ์
8 ผู้บริหารทํางานร่วมกับครูได้ เป็ นอย่างดี
1. ผู้บริ หารและครูไม่ทะเลาะกัน
2. ผู้บริ หารรับฟั งความคิดเห็นของครู
3. ครูปรึกษาปั ญหาการปฏิบตั งิ านกับผู้บริหาร
4. ผู้บริ หารและครูมีกิจกรรมพบปะสังสรรค์กนั
5. ผู้บริ หารไปร่วมงานของครูเสมอ เช่น งานแต่งงาน เป็ น
ต้ น
9 ผู้บริหารปฏิบตั ติ อ่ ครูทกุ คนอย่างเสมอภาคและยุตธิ รรม
1. ครูทกุ คนสามารถเสนอโครงการใหม่ๆ ได้
2. ครูทกุ คนได้ รับการสนับสนุนให้ ทําวิทยฐานะ
3. ผู้บริ หารมีของขวัญให้ ครูในโอกาสพิเศษ
4. ครูได้ ทํางานตามความรู้ความสามารถ
5. ผู้บริ หารสนับสนุนให้ ครูเข้ ารับการอบรมอย่างเท่าเทียม
กัน
10 ผู้บริ หารมีความเป็ นมิตร
1. ผู้บริ หารใจดี
2. ผู้บริ หารไม่ถือตัว
3. ผู้บริ หารมีอารมณ์ดี
4. ผู้บริ หารเข้ าพบได้ ง่าย
5. ผู้บริ หารพูดจาสุภาพอ่อนโยน
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รวมคะแนนด้ านผู้นําแบบมิตรสัมพันธ์ = (ข้ อ 8) + (ข้ อ 9) + (ข้ อ 10) /3 x .164
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ด้ านบูรณภาพของสถาบัน
11 โรงเรี ยนมีเป้าหมายสอดคล้ องกับนโยบายและแผนการศึกษา
ระดับชาติ
1. เป้าหมายโรงเรี ยนสอดคล้ องกับนโยบาย สพท.
2. เป้าหมายโรงเรี ยนสอดคล้ องกับนโยบาย สพฐ.
3. เป้าหมายโรงเรี ยนสอดคล้ องกับนโยบายกระทรวง
4. เป้าหมายโรงเรี ยนสอดคล้ องกับความต้ องการของชุมชน
5. เป้าหมายโรงเรี ยนสอดคล้ องกับแนวโน้ มความ
เปลี่ยนแปลงของประเทศ
12 โรงเรี ยนสามารถปรับบทบาทให้ ทนั ต่อความเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้ อมในชุมชน
1. บทบาทในการพัฒนาโรงเรี ยน
2. บทบาทในการเป็ นแหล่งเรี ยนรู้
3. บทบาทในการให้ บริ การชุมชน
4. บทบาทในการจัดกิจกรรมวิชาการ
5. บทบาทในการพัฒนาคุณลักษณะนิสยั นักเรี ยน
13 โรงเรี ยนนําเป้าหมายมากําหนดเป็ นแผนงาน/โครงการในการ
ปฏิบตั งิ าน
1. โรงเรี ยนมีเป้าหมายในการบริหาร
2. โรงเรี ยนนําเป้าหมายมากําหนดเป็ นกลยุทธ์
3. โรงเรี ยนนําแผนกลยุทธ์มาทําแผนปฏิบตั กิ าร
4. โรงเรี ยนนําแผนปฏิบตั กิ ารมากําหนดเป็ นโครงการ
5. โรงเรี ยนนําโครงการนําไปปฏิบตั เิ ป็ นกิจกรรม
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14 โรงเรี ยนมีการกําหนดเป้าหมายชัดเจน เข้ าใจง่ายเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร
1. โรงเรี ยนมีเป้าหมายเป็ นลายลักษณอักษร
2. เป้าหมายมีความชัดเจนไม่คลุมเคลือ
3. เป้าหมายสามารถปฏิบตั ไิ ด้ จริง
4. เป้าหมายมีความสอดคล้ องกับพันธกิจของโรงเรี ยน
5. เป้าหมายมีความสอดคล้ องกับวิสยั ทัศน์
15 โรงเรี ยนได้ ศกึ ษาสภาพปั ญหาและความต้ องการของชุมชน
เพื่อกําหนดเป้าหมาย
1. มีการศึกษาบริบทของชุมชน
2. มีการศึกษาถึงจุดเด่นของชุมชน
3. มีการศึกษาถึงสภาพปั ญหาของชุมชน
4. มีการศึกษาถึงความต้ องการของชุมชน
5. ชุมชนมีสว่ นร่วมในการกําหนดเป้าหมายของโรงเรี ยน
16 โรงเรี ยนมีการแจ้ งข้ อมูลข่าวสารกับผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียทราบ
1. โรงเรี ยนแจ้ งข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องให้ นกั เรี ยนทราบ
2. โรงเรี ยนแจ้ งข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องให้ ครูทราบ
3. โรงเรี ยนแจ้ งข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องให้ ผ้ ปู กครองทราบ
4. โรงเรี ยนแจ้ งข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องให้ ชมุ ชนทราบ
5. โรงเรี ยนแจ้ งข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องให้ คณะกรรมการ
สถานศึกษาทราบ
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17 โรงเรี ยนได้ รับการสนับสนุนส่งเสริมในการพัฒนาจากทุกฝ่ าย
1. โรงเรี ยนได้ รับการสนับสนุนส่งเสริมจากผู้ปกครอง
2. โรงเรี ยนได้ รับการสนับสนุนส่งเสริมจากชุมชน
3. โรงเรี ยนได้ รับการสนับสนุนส่งเสริมจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา
4. โรงเรี ยนได้ รับการสนับสนุนส่งเสริมจากองค์การ
บริ หารส่วนท้ องถิ่น
5. โรงเรี ยนได้ รับการสนับสนุนส่งเสริมจากเขตพื ้นที่
การศึกษา
18 โรงเรี ยนมีอิสระในการบริหารงบประมาณ
1. โรงเรี ยนมีอิสระในการจัดซื ้อจัดจ้ าง
2. โรงเรี ยนมีอิสระในการรับงบประมาณ
3. โรงเรี ยนมีอิสระในการจ่ายงบประมาณ
4. โรงเรี ยนมีอิสระในการควบคุมงบประมาณ
5. โรงเรี ยนมีอิสระในการตรวจสอบการใช้ งบประมาณ
19 ผู้บริ หารมีวธิ ีการทํางานที่เหมาะสมกับสถานการณ์
1. ผู้บริ หารมีวธิ ีการทํางานที่เหมาะสมกับครู
2. ผู้บริ หารมีวธิ ีการทํางานที่เหมาะสมกับชุมชน
3. ผู้บริ หารมีวธิ ีการทํางานที่เหมาะสมกับผู้ปกครอง
4. ผู้บริ หารมีวธิ ีการทํางานที่เหมาะสมกับผู้นําชุมชน
5. ผู้บริ หารมีวธิ ีการทํางานที่เหมาะสมกับ อปท.
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โรงเรี ยนมีการส่งเสริ มการเข้ าร่วมกิจกรรมของชุมชน
1. ส่งเสริมให้ ครูเข้ าร่วมกิจกรรมของชุมชน
2. ส่งเสริมนักเรี ยนเข้ าร่วมกิจกรรมของชุมชน
3. โรงเรี ยนสนับสนุนสถานที่ในการจัดกิจกรรมของชุมชน
4. โรงเรี ยนสนับสนุนวัสดุอปุ กรณ์ในการจัดกิจกรรมของชุมชน
5. โรงเรี ยนสนับสนุนด้ านวิชาการในการจัดกิจกรรมของชุมชน
โรงเรี ยนมีอิสระในการจัดการศึกษา
1. โรงเรี ยนมีอิสระในการกําหนดเป้าหมาย
2. โรงเรี ยนมีอิสระในการกําหนดวิสยั ทัศน์
3. โรงเรี ยนมีอิสระในการกําหนดพันธกิจ
4. โรงเรี ยนมีอิสระในการกําหนดกลยุทธ์
5. โรงเรี ยนมีอิสระในการบริหารจัดการ
ครูมีความสนใจร่วมกันแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้นในโรงเรี ยน
1. ครูทราบถึงปั ญหาที่เกิดขึ ้นในโรงเรี ยน
2. ครูเสนอแนะแนวทางแก้ ปัญหาที่เกิดขึ ้นในที่ประชุม
3. ครูเสนอแนะแนวทางแก้ ปัญหาที่เกิดขึ ้นอย่างไม่เป็ นทางการ
4. ครูเป็ นคนกลางในการประสานงานเพื่อแก้ ปัญหาที่เกิดขึ ้น
5. ครูร้ ูสกึ เป็ นห่วงเมื่อเกิดปั ญหาขึ ้นในโรงเรี ยน
มีการใช้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ ในการบริหารจัดการ
1. โรงเรี ยนมีระบบเทคโนโลยีที่ทนั สมัยใช้ ในการบริหาร
2. ผู้บริ หารใช้ รูปแบบการบริ หารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
3. ครูใช้ รูปแบบการจัดการเรี ยนการสอนที่หลากหลาย
4. โรงเรี ยนมีระบบการสื่อสารภายในที่มีประสิทธิภาพ
5. โรงเรี ยนมีระบบติดตามประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
รวมคะแนนด้ านบูรณภาพของสถาบัน = {((ข้ อ11) + (ข้ อ 12) + (ข้ อ 13) + (ข้ อ 14) + (ข้ อ 15) +
(ข้ อ 16) + (ข้ อ 17) + (ข้ อ 18) + (ข้ อ 19) + (ข้ อ 20) + (ข้ อ 21) + (ข้ อ 22) + (ข้ อ 23)) /13 } x .179
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ไม่เข้ าสมการถดถอยพหุคณ
ุ แต่มีความสัมพันธ์กบั องค์ประกอบอื่นที่เข้ าสมการ)
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รายการ

ด้ านการสนับสนุนทรัพยากร
24 โรงเรี ยนมีสื่อการเรี ยนการสอนเพียงพอ
1. ห้ องสมุดมีหนังสือเพียงพอ
2. โรงเรี ยนมีคอมพิวเตอร์ เพียงพอ
3. โรงเรี ยนมีอปุ กรณ์กีฬาเพียงพอ
4. โรงเรี ยนมีอปุ กรณ์วิทยาศาสตร์ เพียงพอ
5. โรงเรี ยนมีอปุ กรณ์การเรี ยนการสอนเพียงพอ
25 โรงเรี ยนมีห้องปฏิบตั กิ ารต่างๆ เพียงพอกับจํานวนนักเรี ยน
1. โรงเรี ยนมีห้องสมุด
2. โรงเรี ยนมีสนามกีฬา
3. โรงเรี ยนมีห้องคอมพิวเตอร์
4. โรงเรี ยนมีห้องวิทยาศาสตร์
5. โรงเรี ยนมีห้องปฏิบตั กิ ารทางภาษา
26 โรงเรี ยนได้ รับงบประมาณอย่างเพียงพอ
1. โรงเรี ยนได้ รับงบประมาณประจําปี
2. โรงเรี ยนมีเงินบริ จาค
3. โรงเรี ยนมีกองทุนของโรงเรี ยน
4. โรงเรี ยนมีการระดมทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษา
5. โรงเรี ยนได้ รับงบประมาณพิเศษจากหน่วยงานต่าง ๆ
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27 โรงเรี ยนมีการบริหารจัดการพื ้นที่อย่างเป็ นสัดส่วน
1. โรงเรี ยนมีโรงอาหาร
2. โรงเรี ยนมีสนามกีฬา
3. โรงเรี ยนมีห้องเรี ยนเพียงพอ
4. โรงเรี ยนมีห้องนํ ้าสะอาดเพียงพอ
5. โรงเรี ยนมีสถานที่พกั ผ่อนสําหรับนักเรี ยน
28 โรงเรี ยนมีวสั ดุอปุ กรณ์สํารองไว้ เพียงพอ
1. โรงเรี ยนมีการสํารองหมึกคอมพิวเตอร์
2. โรงเรี ยนมีการสํารองกระดาษ
3. โรงเรี ยนมีการสํารองแผ่นซีดี
4. โรงเรี ยนมีการสํารองแผ่นฟิ วเจอร์ บอร์ ด
5. โรงเรี ยนมีการสํารองชอล์ค ปากกาเขียนกระดาน
29 โรงเรี ยนจัดหาทรัพยากรมาสนับสนุนในการปฏิบตั งิ าน
1. โรงเรี ยนมีสื่อที่ทนั สมัย
2. โรงเรี ยนมีคอมพิวเตอร์ ให้ ครูใช้ งาน
3. โรงเรี ยนมีเอกสารตําราใหม่ๆ ให้ ครูค้นคว้ า
4. โรงเรี ยนสนับสนุนวัสดุในการทํางานอย่างเพียงพอ
5. โรงเรี ยนมีเครื อข่ายผู้เชี่ยวชาญมาเป็ นที่ปรึกษาให้ กบั ครู
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{(

รวมคะแนนด้ านการสนับสนุนทรัพยากร = (ข้ อ 24) + (ข้ อ 25) + (ข้ อ 26) + (ข้ อ 27) +

) }

(ข้ อ 28) + (ข้ อ 29) /6 x .17
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รายการ
ด้ านภาวะผู้นําแบบกิจสัมพันธ์
ผู้บริ หารกําหนดกรอบภาระหน้ าที่และแนวทางในการ
ปฏิบตั งิ านของครู
1. ผู้บริ หารกําหนดกรอบภาระหน้ าที่ให้ ครูปฏิบตั ิ
2. ผู้บริ หารแจ้ งกรอบภาระหน้ าที่ให้ ครูทราบในที่ประชุม
3. ผู้บริ หารกําหนดกรอบภาระหน้ าที่เป็ นคําสัง่ ลาย
ลักษณ์อกั ษร
4. โรงเรี ยนจัดทํากรอบงานเป็ นคูม่ ือแนวการปฏิบตั งิ าน
5. ครูปฏิบตั งิ านและรายงานผลตามกรอบภาะหน้ าที่ที่
ได้ รับมอบหมาย
ผู้บริ หารมีอิทธิพลต่อการปฏิบตั งิ านครู
1. ครูปฏิบตั งิ านทันทีเมื่อได้ รับคําสัง่
2. ครูปฏิบตั งิ านด้ วยความรับผิดชอบ
3. ครูปฏิบตั งิ านเสร็ จภายในเวลาที่กําหนด
4. ครูตรวจสอบผลงานทุกครัง้ ก่อนรายงานผลผู้บริหาร
5. ครูมาปฏิบตั งิ านในวันหยุดเมื่อได้ รับการร้ องขอจาก
ผู้บริ หาร
บุคลากรทราบถึงวิสยั ทัศน์เป้าหมายในการทํางานของโรงเรี ยน
1. นักเรี ยนทราบถึงวิสยั ทัศน์เป้าหมายของโรงเรี ยน
2. ครูทราบถึงวิสยั ทัศน์เป้าหมายของโรงเรี ยน
3. พนักงานราชการทราบถึงวิสยั ทัศน์เป้าหมายของ
โรงเรี ยน
4. ลูกจ้ างประจําทราบถึงวิสยั ทัศน์เป้าหมายของโรงเรี ยน
5. คณะกรรมการสถานศึกษาทราบถึงวิสยั ทัศน์
เป้าหมายของโรงเรี ยน
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ข้ อที่
33

รายการ
นักเรี ยนให้ ความสําคัญเกี่ยวกับวิชาการ
1. นักเรี ยนทําการบ้ านทุกครัง้
2. นักเรี ยนยกย่องชื่นชมเพื่อนที่เรี ยนดี
3. นักเรี ยนร่วมกิจกรรมสอนซ่อมเสริม
4. นักเรี ยนปรึกษาปั ญหาด้ านการเรี ยนกับครู
5. นักเรี ยนต้ องการเรี ยนต่อในชันที
้ ่สงู ขึ ้น
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รวมคะแนนด้ านผู้นส
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จ
สั
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น
ธ์
=
{(
(ข้
อ
30) +า(ข้งอ 31) + (ข้ อ 32)+ (ข้ อ 33)) /4}x
ำ
.17
34

35

ด้ านการอยู่ร่วมกันของบุคลากร
ครูพงึ พอใจต่อสวัสดิการที่โรงเรี ยนจัดให้
1. โรงเรี ยนแจกเสื ้อประจําโรงเรี ยน
2. โรงเรี ยนมีสหกรณ์ร้านค้ าบริ การ
3. โรงเรี ยนมีสหกรณ์ออมทรัพย์
4. โรงเรี ยนมีโครงการพาครูไปทัศนศึกษา
5. โรงเรี ยนมีของขวัญสําหรับโอกาสพิเศษให้ กบั ครูเช่น
แต่งงาน ขึ ้นบ้ านใหม่ เป็ นต้ น
มีกิจกรรมพบปะสังสรรค์นอกเวลาการทํางานระหว่าง
ผู้บริ หารกับครูในงานต่าง ๆ
1. งานเลี ้ยงเทศกาลต่าง ๆ เช่น ปี ใหม่
2. งานเลี ้ยงวันเกิดของบุคลากรในโรงเรี ยน
3. งานเลี ้ยงแสดงความยินดีเมื่อโรงเรี ยนได้ รับรางวัล
4. งานเลี ้ยงแสดงความยินดีเมื่อบุคลากรได้ รับรางวัล
5. มีการพบปะพูดคุยกลุม่ ย่อยระหว่างบุคลากรอย่าง
สมํ่าเสมอ
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36 โรงเรี ยนมีระบบสวัสดิการให้ กบั ครู
1. โรงเรี ยนมีสหกรณ์ร้านค้ า
2. โรงเรี ยนมีสหกรณ์ออมทรัพย์
3. โรงเรี ยนมีการแจกเสื ้อสัญลักษณ์ประจําโรงเรี ยน
4. โรงเรี ยนสนับสนุนค่าใช้ จ่ายในการอบรม
5. โรงเรี ยนมีโครงการพาครูไปทัศนศึกษา
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) }

รวมคะแนนด้ านการอยู่ร่วมกันของบุคลากร = (ข้ อ 34) + (ข้ อ 35) + (ข้ อ 36) /3 x .17

คะแนนสุขภาพองค์ การโรงเรียนประถมศึกษาที่มีสุขภาพดี =  ( (การวางแผน + ขวัญใน
การปฏิบตั งิ าน + ภาวะผู้นําแบบมิตรสัมพันธ์ + บูรณภาพของสถาบัน) / 4 ) + ( (การสนับสนุน
ทรัพยากร + ภาวะผู้นําแบบกิจสัมพันธ์ + การอยูร่ ่วมกันของบุคลากร ) / 3 ) /2
เกณฑ์ ในการวิเคราะห์ สุขภาพของโรงเรี ยนประถมศึกษา ผู้วิจัยได้ นําคะแนนการให้
ความหมายของสุขภาพองค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษาไว้ ดังนี ้
คะแนน 4.51 – 5.00 หมายถึง สุขภาพของโรงเรี ยนประถมศึกษาอยูใ่ นระดับดีมาก
คะแนน 3.51 – 4.50 หมายถึง สุขภาพของโรงเรี ยนประถมศึกษาอยูใ่ นระดับดี
คะแนน 2.51 – 3.50 หมายถึง สุขภาพของโรงเรี ยนประถมศึกษาอยูใ่ นระดับปานกลาง
คะแนน 1.51 – 2.50 หมายถึง สุขภาพของโรงเรี ยนประถมศึกษาอยูใ่ นระดับพอใช้
คะแนน 1.00 – 1.50 หมายถึง สุขภาพของโรงเรี ยนประถมศึกษาอยูใ่ นระดับต้ องปรับปรุง

บทที่ 5
สรุ ปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ

การวิ จัย ครั ง้ นี ศ้ ึ ก ษา การพัฒ นาเครื่ อ งมื อ ตรวจวัด สุข ภาพองค์ ก ารของโรงเรี ย น
ประถมศึกษา โดยใช้ ระเบียบวิธีวิจยั แบบผสมผสาน (mixed methodology) ขันตอนแรกเป็
้
นการ
วิจยั เชิงคุณภาพ (qualitative research) และขันตอนสุ
้
ดท้ ายเป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (quantitative
research) โดยมีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อทราบองค์ประกอบสุขภาพองค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษา
2) เพื่อทราบความสัมพันธ์ ขององค์ประกอบสุขภาพองค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษา และ 3)
เพื่อทราบผลการพัฒนาเครื่ องมือตรวจวัดสุขภาพองค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษา กลุม่ ตัวอย่าง
ที่ใช้ ในการวิจยั ประกอบด้ วย กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 9 คน รวบรวมข้ อมูลโดยใช้ แบบสัมภาษณ์
กึ่งโครงสร้ าง และโรงเรี ยนประถมศึกษา 111 โรงเรี ยน โดยมีผ้ ใู ห้ ข้อมูลประกอบด้ วย ผู้บริ หารและ
ครู โรงเรี ยนประถมศึกษา จํานวน 444 คน รวบรวมข้ อมูลโดยใช้ แบบสอบถามข้ อเท็จจริ ง แบบ
rubric scale การดําเนินการวิจยั ประกอบด้ วยขันตอนต่
้
าง ๆ ดังนี ้
ขัน้ ที่ 1 การกําหนดตัวแปรที่เกี่ยวข้ องในการวิจยั เป็ นการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ องกับ
สุขภาพองค์การทังในประเทศและต่
้
างประเทศ โดยการวิเคราะห์เนื ้อหา (content analysis) เพื่อให้ ได้
ตัวแปรที่ต้องการศึกษาแล้ วจึงนําผลที่ได้ ไปพัฒนาแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้ าง (semi - structured
interview) หลังจากนันนํ
้ าแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้ างไปสัมภาษณ์ผ้ เู ชี่ยวชาญ จํานวน 9 คน
ทําการวิเคราะห์เนื ้อหาที่ได้ จากการสัมภาษณ์ ได้ ตวั แปรที่เกี่ยวข้ องกับสุขภาพองค์การของโรงเรี ยน
ประถมศึกษา จํานวน 135 ตัวแปร
ขั น้ ที่ 2 การพัฒ นาเครื่ อ งมื อ ขัน้ ตอนนี เ้ ป็ นการนํ า ผลที่ ไ ด้ จ ากขัน้ ที่ 1 มาพัฒ นา
แบบสอบถามข้ อเท็จจริ งแบบ rubric scale และปรับแก้ ตามข้ อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา
แล้ วนําแบบสอบถามไปให้ ผ้ ทู รงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน พิจารณาตรวจสอบความตรงเชิงเนื ้อหา
(content validity) นําผลที่ได้ มาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้ องตามวัตถุประสงค์ (index of
item - objective congruence : IOC) เลือกข้ อคําถามที่มีคา่ IOC ที่มากกว่า 0.50 ขึ ้นไป และปรับปรุง
แบบสอบถาม ได้ คําถามที่มีความเหมาะสม 130 ข้ อ หลังจากนัน้ นําแบบสอบถามไปทดลองใช้
(try-out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจํานวน 10 โรงเรี ยน โรงเรี ยนละ 4 คน ประกอบด้ วย
ผู้บริ หารโรงเรี ยน จํานวน 2 คน และครู จํานวน 2 คน รวม 40 คน นําผลที่ได้ มาหาค่าความเชื่อมัน่
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(reliability) โดยใช้ วิธีสมั ประสิทธิ์แอลฟ่ าของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ได้ คา่
ความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามทังฉบั
้ บเท่ากับ .962 และได้ แบบสอบถามเพื่อใช้ เก็บรวบรวมข้ อมูล
จากกลุม่ ตัวอย่างในขันต่
้ อไป
ขัน้ ที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูล ขันตอนนี
้
้เป็ นการนําแบบสอบถามจากขันที
้ ่ 2 ไปเก็บรวบรวม
ข้ อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 120 โรงเรี ยน โรงเรี ยนละ 4 คนประกอบด้ วย ผู้บริ หารโรงเรี ยน
จํานวน 2 คน และครู จํานวน 2 คน รวม 480 คน ได้ รับแบบสอบถามกลับคืนมา 117 โรงเรี ยน
จํานวน 468 ฉบับ คิดเป็ นร้ อยละ 97.50 เป็ นแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ 111 โรงเรี ยน จํานวน
444 ฉบับ คิดเป็ นร้ อยละ 92.50 นําข้ อมูลจากแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์มาทําการวิเคราะห์
องค์ ประกอบเชิงสํารวจ (exploratory factor analysis) แปลผลการวิเคราะห์ ข้อมูล เพื่อสรุ ป
องค์ประกอบสุขภาพองค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษา หลังจากนันทํ
้ าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุ (path analysis) และวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู (stepwise multiple regression analysis)
เพื่อให้ ได้ สมการและกําหนดเป็ นเครื่ องมือตรวจวัดสุขภาพองค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษาต่อไป
สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริ มาณใช้ การหาค่าความถี่ (frequency) ร้ อยละ
(percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) การวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงสํารวจ (exploratory factor analysis) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุ
(path analysis) การวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู (stepwise multiple regression analysis) ด้ วย
โปรแกรมสําเร็ จรูป และการวิเคราะห์เนื ้อหา (content analysis)
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สรุ ปผลการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง การพัฒนาเครื่ องมือตรวจวัดสุขภาพองค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษา
ได้ ข้อค้ นพบ ดังนี ้
1. องค์ ประกอบของสุขภาพองค์ การของโรงเรี ยนประถมศึกษา ประกอบด้ วย 8
องค์ประกอบเรี ยงตามนํ ้าหนักองค์ประกอบที่ได้ จากมากไปน้ อย คือ บูรณภาพของสถาบัน ภาวะ
ผู้นําแบบมิตรสัมพันธ์ ขวัญในการปฏิบัติงาน การสนับสนุนทรัพยากร ความสามารถในการ
แก้ ปัญ หา ภาวะผู้นํ า แบบกิ จสัม พัน ธ์ การอยู่ร่ว มกัน ของบุค ลากร และการวางแผน โดยมี
รายละเอียด ดังนี ้
1.1
องค์ ประกอบที่ 1 “บูรณภาพของสถาบัน ” มี จํา นวนตัว แปรที่ อธิ บ าย
องค์ประกอบ 13 ตัวแปร มีคา่ นํ ้าหนักองค์ประกอบ (factor loading) อยู่ระหว่าง .552 -.893 มีคา่
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ความแปรปรวนของตัวแปรเท่ากับ 36.406 และค่าร้ อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 28.005
เป็ นองค์ประกอบที่มีความสําคัญเป็ นอันดับที่ 1
1.2 องค์ประกอบที่ 2 “ภาวะผู้นําแบบมิตรสัมพันธ์ ” มีจํานวนตัวแปรที่อธิบาย
องค์ประกอบ 3 ตัวแปร มีคา่ นํ ้าหนักองค์ประกอบ (factor loading) อยู่ระหว่าง .507 - .824 มีคา่
ความแปรปรวนของตัวแปรเท่ากับ 5.665 และค่าร้ อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 4.358 เป็ น
องค์ประกอบที่มีความสําคัญเป็ นอันดับที่ 2
1.3 องค์ ประกอบที่ 3 “ขวัญในการปฏิบัติงาน” มีจํานวนตัวแปรที่ อธิ บาย
องค์ประกอบ 4 ตัวแปร มีคา่ นํ ้าหนักตัวแปรในองค์ประกอบ (factor loading) อยู่ระหว่าง .615 1.108 มีคา่ ความแปรปรวนของตัวแปรเท่ากับ 4.436 และค่าร้ อยละของความแปรปรวนเท่ากับ
3.412 เป็ นองค์ประกอบที่มีความสําคัญเป็ นอันดับที่ 3
1.4 องค์ ประกอบที่ 4 “การสนับสนุนทรัพยากร” มีจํานวนตัวแปรที่ อธิ บาย
องค์ประกอบ 6 ตัวแปร มีคา่ นํ ้าหนักตัวแปรในองค์ประกอบ (factor loading) อยู่ระหว่าง .516 .904 มีค่าความแปรปรวนของตัวแปรเท่ากับ 3.043 และค่าร้ อยละของความแปรปรวนเท่ากับ
2.341 เป็ นองค์ประกอบที่มีความสําคัญเป็ นอันดับที่ 4
1.5 องค์ประกอบที่ 5 “ความสามารถในการแก้ ปัญหา” มีจํานวนตัวแปรที่อธิบาย
องค์ประกอบ 4 ตัวแปร มีคา่ นํ ้าหนักตัวแปรในองค์ประกอบ (factor loading) อยู่ระหว่าง .555 .871 มีค่าความแปรปรวนของตัวแปรเท่ากับ 2.637 และค่าร้ อยละของความแปรปรวนเท่ากับ
2.029 เป็ นองค์ประกอบที่มีความสําคัญเป็ นอันดับที่ 5
1.6 องค์ประกอบที่ 6 “ภาวะผู้นําแบบกิจสัมพันธ์ ” มีจํานวนตัวแปรที่อธิ บาย
องค์ประกอบ 4 ตัวแปร มีคา่ นํ ้าหนักตัวแปรในองค์ประกอบ (factor loading) อยู่ระหว่าง .503 .879 มีคา่ ความแปรปรวนของตัวแปรเท่ากับ 2.218 และค่าร้ อยละของความแปรปรวนเท่ากับ
1.707 เป็ นองค์ประกอบที่มีความสําคัญเป็ นอันดับที่ 6
1.7 องค์ประกอบที่ 7 “การอยู่ร่วมกันของบุคลากร” มีจํานวนตัวแปรที่อธิ บาย
องค์ประกอบ 3 ตัวแปร มีคา่ นํ ้าหนักตัวแปรในองค์ประกอบ (factor loading) อยู่ระหว่าง .525 .974 มีคา่ ความแปรปรวนของตัวแปรเท่ากับ 2.115 และค่าร้ อยละของความแปรปรวนเท่ากับ
1.627 เป็ นองค์ประกอบที่มีความสําคัญเป็ นอันดับที่ 7
1.8 องค์ประกอบที่ 8 “การวางแผน” มีจํานวนตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบ 3 ตัวแปร
มีคา่ นํ ้าหนักตัวแปรในองค์ประกอบ (factor loading) อยูร่ ะหว่าง .504 - .702 มีคา่ ความแปรปรวนของ
ตัวแปรเท่ากับ 1.880 และค่าร้ อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 1.446 เป็ นองค์ประกอบที่มี
ความสําคัญเป็ นอันดับที่ 8
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2. การวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ขององค์ ประกอบสุขภาพองค์ การของโรงเรี ยน
ประถมศึกษา
ผลจากการวิ เคราะห์ แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จัยที่ เกี่ ยวข้ อง พบว่ ามี ตัวแปรต้ นมี 7
องค์ ประกอบ คื อ บูรณภาพของสถาบัน ภาวะผู้นํ าแบบมิตรสัมพันธ์ ขวัญในการปฏิบัติงาน การ
สนับสนุนทรัพยากร ภาวะผู้นําแบบกิจสัมพันธ์ การอยู่ร่วมกันของบุคลากร และการวางแผน ส่วนตัวแปร
ตาม คือ ความสามารถในการแก้ ปัญหา เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่า องค์ประกอบที่ 1 บูรณภาพ
ของสถาบัน มีอิทธิพลต่อภาวะผู้นําแบบมิตรสัมพันธ์ ขวัญในการปฏิบตั ิงาน การสนับสนุนทรัพยากร
ความสามารถในการแก้ ปัญหา และการวางแผน องค์ประกอบที่ 2 ภาวะผู้นําแบบมิตรสัมพันธ์ ได้ รับ
อิทธิพลจากองค์ประกอบบูรณภาพของสถาบัน แล้ วส่งผลต่อกับขวัญในการปฏิบตั ิงาน ความสามารถ
ในการแก้ ปัญหา และการวางแผน องค์ประกอบที่ 3 ขวัญในการปฏิบตั ิงาน ได้ รับอิทธิพลจากบูรณ
ภาพของสถาบัน ภาวะผู้นําแบบมิตรสัมพันธ์ ภาวะผู้นําแบบกิจสัมพันธ์ การอยู่ร่วมกันของบุคลากร
และการวางแผน นอกจากนี ข้ วัญในการปฏิ บัติ งานยังส่ งผลต่ อความสามารถในการแก้ ปั ญหา
องค์ประกอบที่ 4 การสนับสนุนทรัพยากร ได้ รับอิทธิพลจากบูรณภาพของสถาบันและส่งผลต่อไปยัง
ความสามารถในการแก้ ปัญหา องค์ประกอบที่ 5 ความสามารถในการแก้ ปัญหา ได้ รับอิทธิพลโดยตรง
จากบูรณภาพของสถาบัน ภาวะผู้นําแบบมิตรสัมพันธ์ ขวัญในการปฏิบัติงาน การสนับสนุน
ทรัพยากร และการวางแผน นอกจากนี ้ยังได้ รับอิทธิพลโดยอ้ อมจากภาวะผู้นําแบบกิจสัมพันธ์ และการอยู่
ร่วมกันของบุคลากรยังส่งผ่านองค์ประกอบขวัญในการปฏิบตั งิ าน องค์ประกอบที่ 6 การวางแผน ได้ รับ
อิทธิพลจากบูรณภาพของสถาบัน ภาวะผู้นําแบบมิตรสัมพันธ์ และส่งผลต่อไปยังขวัญในการปฏิบตั งิ าน
และความสามารถในการแก้ ปัญหา องค์ประกอบที่ 7 การอยู่ร่วมกันของบุคลากร มีอิทธิพลโดยตรงต่อ
ขวัญในการปฏิบตั งิ าน และองค์ประกอบที่ 8 ได้ รับอิทธิพลโดยตรงจากบูรณภาพของสถาบัน ภาวะผู้นํา
แบบมิตรสัมพันธ์ และส่งผลต่อไปยังขวัญในการปฏิบตั งิ านและความสามารถในการแก้ ปัญหา
นอกจากนันวิ
้ เคราะห์ความสอดคล้ องความกลมกลืนระหว่างโมเดลและข้ อมูลเชิงประจักษ์
พบว่า ค่าไค – สแควร์ (Chi – Square :  2 ) มีคา่ เท่ากับ 27.72 (P = 0.00) แสดงให้ เห็นความ
แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ หมายถึง รูปแบบความสัมพันธ์ ขององค์ประกอบสุขภาพองค์การ
ของโรงเรี ยนประถมศึกษามีความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ นอกจากนี ้ ยังสามารถพิจารณา
ค่าดัชนีวดั ความสอดคล้ องอื่น ๆ ได้ อีก เช่น Goodness of fit Index (GFI) และ Adjusted
Goodness of fit Index (AGFI) มีคา่ เข้ าใกล้ 1 คือค่า GFI = .98 และค่า AGFI = .82 ค่า Root
Mean Squared Residual (RMR) มีคา่ เท่ากับ .024 และค่า Standardized Root Mean Square
Residual (standardized RMR) มีคา่ เข้ าใกล้ 0 และไม่เกิน .08 ซึง่ ในที่นี ้มีคา่ เท่ากับ .01 แสดงให้
เห็นว่ารูปแบบโมเดลมีความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ค่าดัชนี Root Mean Square Error
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of Approximation (RMSEA) มีคา่ เท่ากับ .00092 ซึง่ มีคา่ ระหว่าง 0 - .05 แสดงว่าโมเดลมีความ
สอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ในระดับดี
3. การวิเคราะห์ ผลการพัฒนาเครื่ องมือตรวจวัดสุขภาพองค์ การของโรงเรี ยน
ประถมศึกษา
3.1 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาพบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ระหว่างองค์ประกอบสุขภาพองค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษา มีคา่ อยู่ระหว่าง .175 - .609 ซึง่ มี
ความสัม พัน ธ์ กัน ทางบวกทุก ด้ า น อย่า งมี นัย สํ า คัญ ทางสถิ ติที่ ร ะดับ .01 หลัง จากนัน้ ผู้วิ จัย
วิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ขององค์ประกอบสุขภาพองค์การโดยใช้ การวิเคราะห์การถดถอยพหคูณ
(stepwise multiple regression analysis) องค์ประกอบที่เข้ าสมการถดถอย
แบบขันตอน
้
พหุคณ
ู ประกอบด้ วย การวางแผน บูรณภาพของสถาบัน ขวัญในการปฏิบตั ิงาน ภาวะผู้นําแบบ
มิตรสัมพันธ์ และภาวะผู้นําแบบกิจสัมพันธ์ โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคณ
ู (Multiple R) ใน
การทํานายความสามารถในการแก้ ปัญหา เท่ากับ .711 ค่าประสิทธิภาพในการทํานาย (R Square)
เท่ากับ .506 หมายความว่า การวางแผน บูรณภาพของสถาบัน ขวัญในการปฏิบตั ิงาน ภาวะผู้นํา
แบบมิตรสัมพันธ์ และภาวะผู้นําแบบกิจสัมพันธ์ สามารถทํานายความสามารถในการแก้ ปัญหา ได้
ร้ อยละ 50.60 ค่าประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแล้ ว (Adjusted R Square) เท่ากับร้ อยละ
50.10 มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error) เท่ากับร้ อยละ 33.31 ดังนัน้
การวางแผน บูรณภาพของสถาบัน ขวัญในการปฏิบตั ิงาน ภาวะผู้นําแบบมิตรสัมพันธ์ และภาวะผู้นํา
แบบกิจสัมพันธ์ ส่งผลต่อความสามารถในการแก้ ปัญหา อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สามารถเขียนเป็ นสมการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู ได้ ดงั นี ้
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Y tot = .516 + .286 (X 8 ) + .197 (X 1 ) + .183 (X 3 ) +.132 (X 2 ) + .099 (X 6 )
นอกจากนี ผ้ ้ ูวิจัยยังได้ วิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ขององค์ประกอบสุขภาพองค์ การเฉพาะ
โรงเรี ยนประถมศึกษาที่มีสขุ ภาพดี พบว่า องค์ประกอบที่เข้ าสมการถดถอยพหุคณ
ู ประกอบด้ วย
การวางแผน ขวัญในการปฏิบตั งิ าน ภาวะผู้นําแบบมิตรสัมพันธ์ และบูรณภาพของสถาบัน โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ พหุคณ
ู (Multiple R) ในการทํานายความสามารถในการแก้ ปัญหา เท่ากับ
.688 ค่าประสิทธิภาพในการทํานาย (R Square) เท่ากับ .474 หมายความว่า การวางแผน ขวัญใน
การปฏิ บั ติ ง าน ภาวะผู้ นํ า แบบมิ ต รสั ม พั น ธ์ และบู ร ณภาพของสถาบัน สามารถทํ า นาย
ความสามารถในการแก้ ปัญหา ได้ ร้อยละ 47.40 ค่าประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแล้ ว (Adjusted
R Square) เท่ากับร้ อยละ 46.90 มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error)
เท่ากับร้ อยละ 32.59 ดังนันการวางแผน
้
ขวัญในการปฏิบตั งิ าน ภาวะผู้นําแบบมิตรสัมพันธ์ และบูรณ
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ภาพของสถาบัน ส่งผลต่อความสามารถในการแก้ ปัญหา อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สามารถเขียนเป็ นสมการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู ได้ ดงั นี ้
Y tot = .510 + .322 (X 8 ) + .231 (X 3 ) + .164 (X 2 ) + .179 (X 1 )
3.2 ผลการพัฒนาเครื่ องมือตรวจวัดสุขภาพองค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษา ผู้วิจยั ได้ นํา
ผลการวิเคราะห์ องค์ประกอบสุขภาพองค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษา การวิเคราะห์ ความสัมพันธ์
ขององค์ประกอบสุขภาพองค์การทังเชิ
้ งตรรกะและเชิงประจักษ์ แล้ วนําผลการวิเคราะห์สมการ
วิ เ คราะห์ ก ารถดถอยพหุ คู ณ มาสร้ างเป็ นเครื่ อ งมื อ ตรวจวัด สุ ข ภาพองค์ ก ารของโรงเรี ย น
ประถมศึกษา จํานวน 2 ฉบับ คือ เครื่ องมือตรวจวัดสุขภาพองค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษา
และตรวจวัดสุขภาพองค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษาที่มีสขุ ภาพดี
เครื่ องมือตรวจวัดสุขภาพองค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษาทัว่ ไป มีจํานวน 36
ข้ อ
แบ่งเป็ นองค์ประกอบที่เข้ าสมการถดถอยพหุคุณ จํานวน 5 องค์ประกอบ 27 ตัวแปรย่อย และ
องค์ประกอบที่ไม่เข้ าสมการถดถอยพหุคณ
ุ แต่มีความสัมพันธ์กบั องค์ประกอบอื่นที่เข้ าสมการ จํานวน
2 องค์ประกอบ 9 ตัวแปรย่อย โดยที่นําค่าเฉลี่ยของแต่ละองค์ประกอบมาคูณด้ วยค่านํ ้าหนัก ดังนี ้
ค่าเฉลี่ยองค์ประกอบด้ านการวางแผน
x .286
x .197
ค่าเฉลี่ยองค์ประกอบด้ านบูรณภาพของสถาบัน
ค่าเฉลี่ยองค์ประกอบด้ านขวัญในการปฏิบตั งิ าน
x .183
ค่าเฉลี่ยองค์ประกอบด้ านภาวะผู้นําแบบมิตรสัมพันธ์
x .132
ค่าเฉลี่ยองค์ประกอบด้ านภาวะผู้นําแบบกิจสัมพันธ์
x .099
x .258
ค่าเฉลี่ยองค์ประกอบด้ านการสนับสนุนทรัพยากร
x .258
ค่าเฉลี่ยองค์ประกอบด้ านการอยูร่ ่วมกันของบุคลากร
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คะแนนสุขภาพองค์การโรงเรี ยนประถมศึกษา =  ((การวางแผน + บูรณภาพของสถาบัน +
ขวัญในการปฏิบตั งิ าน + ภาวะผู้นําแบบมิตรสัมพันธ์ + ภาวะผู้นําแบบกิจสัมพันธ์) / 5 ) +
( (การสนับสนุนทรัพยากร + การอยูร่ ่วมกันของบุคลากร) / 2 ) /2
นอกจากนี ้เครื่ องมือตรวจวัดสุขภาพองค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษาที่มีสขุ ภาพดีนนั ้
มีจํานวน 36 ข้ อ แบ่งเป็ นองค์ประกอบที่เข้ าสมการถดถอยพหุคณ
ุ จํานวน 4 องค์ประกอบ 23 ตัว
แปรย่อย และองค์ประกอบที่ไม่เข้ าสมการถดถอยพหุคณ
ุ แต่มีความสัมพันธ์ กบั องค์ประกอบอื่นที่
เข้ าสมการ จํานวน 3 องค์ประกอบ 13 ตัวแปรย่อย โดยที่นําค่าเฉลี่ยของแต่ละองค์ประกอบมาคูณ
ด้ วยค่านํ ้าหนัก ดังนี ้

332
ค่าเฉลี่ยองค์ประกอบด้ านการวางแผน
ค่าเฉลี่ยองค์ประกอบด้ านขวัญในการปฏิบตั งิ าน
ค่าเฉลี่ยองค์ประกอบด้ านภาวะผู้นําแบบมิตรสัมพันธ์
ค่าเฉลี่ยองค์ประกอบด้ านบูรณภาพของสถาบัน
ค่าเฉลี่ยองค์ประกอบด้ านการสนับสนุนทรัพยากร
ค่าเฉลี่ยองค์ประกอบด้ านภาวะผู้นําแบบกิจสัมพันธ์
ค่าเฉลี่ยองค์ประกอบด้ านการอยูร่ ่วมกันของบุคลากร

x
x
x
x
x
x
x

.322
.231
.164
.179
.17
.17
.17

คะแนนสุขภาพองค์การโรงเรี ยนประถมศึกษาที่มีสขุ ภาพดี = ( (การวางแผน + ขวัญในการ
ปฏิบตั งิ าน + ภาวะผู้นําแบบมิตรสัมพันธ์ + บูรณภาพของสถาบัน) / 4 ) + ( (การสนับสนุน
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หลังจากนันนํ
้ าคะแนนที่ได้ จากคํานวณสุขภาพองค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษามาเทียบกับ
เกณฑ์ ดังนี ้
คะแนน 4.51 – 5.00 หมายถึง สุขภาพของโรงเรี ยนประถมศึกษาอยูใ่ นระดับดีมาก
คะแนน 3.51 – 4.50 หมายถึง สุขภาพของโรงเรี ยนประถมศึกษาอยูใ่ นระดับดี
คะแนน 2.51 – 3.50 หมายถึง สุขภาพของโรงเรี ยนประถมศึกษาอยูใ่ นระดับปานกลาง
คะแนน 1.51 – 2.50 หมายถึง สุขภาพของโรงเรี ยนประถมศึกษาอยูใ่ นระดับพอใช้
คะแนน 1.00 – 1.50 หมายถึง สุขภาพของโรงเรี ยนประถมศึกษาอยูใ่ นระดับต้ องปรับปรุง
การอภิปรายผล
การวิจยั ครัง้ นี ้ สามารถนํามาอภิปรายผลโดยแยกออกเป็ น 3 ประเด็น คือ องค์ประกอบ
สุขภาพองค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษา ความสัมพันธ์ ขององค์ประกอบสุขภาพองค์การและผล
การพัฒนาเครื่ องมือตรวจวัดสุขภาพองค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษา ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
1. องค์ ประกอบสุขภาพองค์ การของโรงเรี ยนประถมศึกษา
ผลการวิจยั พบว่า
องค์ประกอบสุขภาพองค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษา ประกอบด้ วย 8 องค์ประกอบ เรี ยงตาม
นํ า้ หนักองค์ ประกอบ ดัง นี ้ บูรณภาพของสถาบัน ภาวะผู้นํา แบบมิตรสัม พัน ธ์ ขวัญในการ
ปฏิบตั ิงาน การสนับสนุนทรัพยากร ความสามารถในการแก้ ปัญหา ภาวะผู้นําแบบกิจสัมพันธ์
การอยู่ร่วมกันของบุคลากร และการวางแผน ซึง่ องค์ประกอบดังกล่าวสอดคล้ องกับสมมติฐาน
การวิ จัย ที่ ว่ า องค์ ป ระกอบสุข ภาพองค์ ก ารของโรงเรี ย นประถมศึก ษาเป็ นพหุอ งค์ ป ระกอบ
สอดคล้ องกับแนวคิด มายส์ (Miles) ที่ได้ ศกึ ษาและกําหนดมิติของสุขภาพองค์การไว้ 10 มิติ
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คือ 1) มิติการมีเป้าหมายที่ชดั เจน 2) มิติการสื่อสารอย่างเหมาะสม 3) มิติการใช้ อํานาจในทาง
ที่ดี 4) มิติการใช้ ทรัพยากรบุคคล 5) มิติความสามัคคีในกลุม่ 6) มิติขวัญกําลังใจ 7) มิติ
นวัตกรรมในการทํางาน 8) มิติความอิสระในการทํางาน 9) มิติความสามารถในการปรับตัว
และ 10) มิติความสามารถในการแก้ ปัญหา ส่วน ฮอยและฟอร์ ซิส (Hoy and Forsyth) ได้
ศึกษาเกี่ยวกับตัวชีว้ ดั สุขภาพองค์การที่เป็ นโรงเรี ยนไว้ ดังนี ้ 1) ความเข้ มแข็งของสถาบัน 2)
อํานาจอิทธิพลของผู้บริ หาร 3) การบริ หารที่เน้ นคน 4) การบริ หารที่เน้ นผลงาน 5) การ
สนับสนุนทรัพยากร 6) ขวัญกําลังใจ 7) การมุง่ เน้ นด้ านวิชาการ สําหรับ เวปป์ (Webb et.al)
ได้ กล่าวว่าสุขภาพองค์การที่เป็ นสถานศึกษา ประกอบด้ วย 1) การเน้ นภารกิจ 2) การจัดการ
ภายในองค์การ และ 3) ความเติบโตและการเปลี่ยนแปลง ส่วน ฮอยและซาโบ (Hoy and
Sabo) ได้ กล่าวถึงสุขภาพองค์การที่เป็ นโรงเรี ยนมีองค์ประกอบ ดังนี ้ 1) เกียรติศกั ดิ์ศรี 2) ความ
เป็ นผู้นําของผู้บริ หาร 3) อํานาจอิทธิพลของผู้บริ หาร 4) การสนับสนุนทรัพยากร 5) การอยู่
ร่วมกันของบุคคล 6) การมุง่ เน้ นด้ านวิชาการ นอกจากนี ้ พอร์ ดเกอสกี ้ (Podgursky) ได้ กล่าวถึง
ตัวชี ้วัดสุขภาพองค์การที่เป็ นโรงเรี ยนไว้ ดังนี ้ 1) บูรณภาพของสถาบัน 2) ภาวะผู้นําฉันเพื่อน
ร่วมงาน 3) ความสามารถจัดสรรทรัพยากร 4) ความผูกพันของบุคลากร 5) การมุ่งเน้ นวิชาการ
สําหรับ ฮอย ทาร์ เตอร์ และคอทท์แคมป์ (Hoy, Tarter and Kottkamp) ได้ ศึกษาเกี่ยวกับ
องค์ประกอบของสุขภาพองค์การของโรงเรี ยนไว้ ดังนี ้ 1) ความเข้ มแข็งขององค์การ 2) อิทธิพล
ของผู้อํานวยการ 3) ภาวะผู้นําด้ านกิจสัมพันธ์ 4) ภาวะผู้นําด้ านมิตรสัมพันธ์ 5) การสนับสนุน
ทรัพยากร 6) ความสามัคคี 7) ขวัญกําลังใจ 8) มุ่งเน้ นด้ านวิชาการ ส่วน โอเวน (Owens) ได้
ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดสุขภาพองค์การที่เป็ นโรงเรี ยนซึง่ พอสรุ ปได้ ดังนี ้ 1) การมุ่งเน้ นเป้าหมาย
2) การสื่อสารที่พอเพียง 3) การใช้ อํานาจที่เป็ นธรรม 4) การใช้ ทรัพยากรอย่างมีคณ
ุ ภาพ 5)
ความกลมเกลียว 6) ขวัญกําลังใจ 7) ความเป็ นอิสระ 8) การมีนวัตกรรมใหม่ 9) การปรับตัว
10) ความสามารถในการแก้ ไขปั ญหา ทํานองเดียวกัน พรรณี สุวตั ถี ได้ ศกึ ษาสุขภาพองค์การใน
โรงเรี ยนประถมศึกษาในประเทศไทย สามารถสรุปองค์ประกอบได้ ดังนี ้ 1) การกําหนดเป้าหมาย 2)
บูรณภาพของสถาบัน 3) ภาวะผู้นําฉันท์เพื่อนร่ วมงาน 4) การติดต่อสื่อสาร 5) การสนับสนุน
ทรัพยากร 6) มุง่ เน้ นวิชาการ 7) ขวัญในการปฏิบตั งิ าน 8) นวัตกรรมทางการศึกษา
นอกจากนี ้ยังสอดคล้ องกับนักวิชาการที่ศกึ ษาเกี่ยวกับสุขภาพองค์การที่ดีไว้ ดังนี ้ ไลเด็น
และคิงแอล (Lyden and Klingele) ได้ ศกึ ษาเกี่ยวกับองค์ประกอบของสุขภาพองค์การไว้ ดังนี ้
1) วัฒนธรรมองค์การ 2) ความเครี ยดขององค์การ 3) ความผูกพันต่อองค์การ 4) จริ ยธรรม
และ 5) ขวัญกําลังใจของบุคลากร ส่วนแนวคิดของ สตีเวน กัวร์ เนคเซีย (Steven Guarnaccia)
ได้ สรุปลักษณะขององค์การสุขภาพดีออกมาในรู ปมิติทงหมด
ั้
13 มิติ โดยมีมิติที่ 6 การให้ การยก
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ย่องและให้ รางวัลที่เท่าเทียมกันซึง่ หมายถึงขวัญในการปฏิบตั งิ านนัน่ เอง สอดคล้ องกับ เบคฮาร์ ด
(Beckhard) ยังได้ เสนอแนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพองค์การที่ดีไว้ มี 15 ลักษณะ ซึง่ ขวัญในการ
ทํางานและการแก้ ปัญหาเพื่อให้ งานมีประสิทธิภาพนันเป็
้ นส่วนประกอบขององค์การที่มีสขุ ภาพดี
ทํานองเดียวกับแนวคิดของ แรนเดล (Randell) เสนอแนวคิดลักษณะขององค์การสุขภาพดี ไว้ 8
ประการโดยมีการร่ วมกันสามารถเผชิญและสามารถแก้ ปัญหาในองค์การได้ อย่างดีเยี่ยมเป็ นส่วน
หนึ่งของลักษณะองค์ประกอบขององค์การสุขภาพ บริ สสันและคณะ (Brisson et al.) กล่าวถึง
ปั จจัยที่ทําให้ องค์การมีสขุ ภาพดี ไว้ ว่าประกอบด้ วย 6 มิติ ซึง่ มีมิติด้านภาวะผู้นํา มิติด้านความ
ผูกพันของบุคลากรต่อองค์การ และมิตดิ ้ านการให้ รางวัลและการให้ การยกย่องชื่นชมเป็ นส่วนหนึ่ง
ของปั จจัยที่ทําให้ องค์การมีสขุ ภาพดี นอกจากนัน้ มิลเลอร์ และคณะ (Miller) กล่าวไว้ ว่า ความ
เป็ นอยู่ของคนภายในองค์การองค์ประกอบที่ส่งผลต่อสุขภาพองค์การ สอดคล้ องกับ ฮาร์ ดและ
คอททัน (Hart and Cotton) กล่าวถึงองค์ประกอบที่สง่ ผลต่อสุขภาพองค์การไว้ ว่า องค์การใดมี
ขวัญกํ าลังในทัง้ ในระดับบุคคลและระดับกลุ่มสูงส่งผลให้ สุขภาพองค์ การดีขึน้ สอดคล้ องกับ
ฮาร์ ดและคอททัน (Hart and Cotton) กล่าวไว้ ว่า ขวัญเป็ นองค์ประกอบหนึ่งที่สง่ ผลต่อสุขภาพ
องค์การ สอดคล้ องกับแนวคิดของสถาบันคุณภาพแห่งชาติ (National Quality Institute) ประเทศ
แคนาดา ที่กล่าวว่า สุขภาพของบุคลากรและสุขภาพขององค์การที่ดีจะต้ องมีภาวะผู้ของผู้บริ หารเป็ น
องค์ประกอบที่สําคัญ ซึ่งสอดคล้ องกับ ฟอร์ เยอร์ และเวลล์ (Foryer and Well) ที่ได้ จําแนก
องค์การตามคุณลักษณะของการมีสขุ ภาพไว้ 2 ประเภท คือ องค์การสุขภาพสมบูรณ์และองค์การ
สุขภาพไม่สมบูรณ์ ในองค์การมีลกั ษณะหลายประการที่บง่ บอกถึงความมีสขุ ภาพองค์การที่ดีและ
ที่ ส อดคล้ องกับ ผลการวิ จัย คื อ มี ก ารวางแผนที่ ดี ผู้บริ ห ารมี ภาวะความเป็ นผู้นํ า สมาชิ ก มี
้ ส้ อดคล้ องกับแนวความคิดของไอริ ส เวลเนส
ความสามารถร่ วมกันแก้ ปัญหาขององค์การ ทังนี
(Iris Wellness) ได้ อธิบายว่าหากองค์การสุขภาพดี ย่อมส่งผลต่อสุขภาพของบุคลากรในองค์การ
ซึง่ จะก่อให้ เกิดการลดการขาดงาน ลดต้ นทุนของการรักษาสุขภาพและสวัสดิการ บุคลากรมีขวัญ
กําลังใจในการทํางานกับองค์การนานขึ ้น เพิ่มความพึงพอใจของบุคลากร ซึง่ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี ้ทํา
ให้ ผลการปฏิบตั งิ านขององค์การดีขึ ้น
เมื่อผู้วิจยั พิจารณารายองค์ประกอบ พบว่า
1. องค์ ประกอบด้ านบูรณภาพของสถาบัน เป็ นองค์ประกอบที่มีความสําคัญเป็ น
อันดับ 1 เมื่อพิจารณาข้ อคําถามของแบบสอบถามประกอบด้ วยลักษณะต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้ (1)
โรงเรี ยนมีเป้าหมายสอดคล้ องกับนโยบายและแผนการศึกษาระดับชาติ (2) โรงเรี ยนสามารถปรับ
บทบาทให้ ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้ อมในชุมชน (3) โรงเรี ยนนําเป้าหมายมา
กําหนดเป็ นแผนงาน/โครงการในการปฏิบตั งิ าน (4) โรงเรี ยนมีการกําหนดเป้าหมายชัดเจน เข้ าใจ
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ง่ายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร (5) โรงเรี ยนได้ ศกึ ษาสภาพปั ญหาและความต้ องการของชุมชนเพื่อ
กําหนดเป้าหมาย (6) โรงเรี ยนมีการแจ้ งข้ อมูลข่าวสารกับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทราบ (7) โรงเรี ยน
ได้ รับการสนับสนุนส่งเสริมในการพัฒนาจากทุกฝ่ าย (8) โรงเรี ยนมีอิสระในการบริ หารงบประมาณ
(9) ผู้บริ หารมีวิธีการทํางานที่เหมาะสมกับสถานการณ์ (10) โรงเรี ยนมีการส่งเสริ มการเข้ าร่ วม
กิจกรรมของชุมชน (11) โรงเรี ยนมีอิสระในการจัดการศึกษา (12) ครูมีความสนใจร่วมกันแก้ ไขปั ญหา
ที่เกิดขึ ้นในโรงเรี ยน และ (13) มีการใช้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ ในการบริหารจัดการ
องค์ ป ระกอบนี ป้ ระกอบด้ ว ยตัว แปรที่ มี ค่ า นํ า้ หนัก ตัว แปรในองค์ ป ระกอบ (factor
loading) อยู่ระหว่าง .552 -.893 มีคา่ ความแปรปรวนของตัวแปรเท่ากับ 36.406 และค่าร้ อยละ
ของความแปรปรวนเท่ากับ 28.005 ซึง่ อธิบายถึงความสอดคล้ องหรื อความสัมพันธ์ของตัวแปรทัง้
13 ตัว แปรในองค์ ป ระกอบที่ 1 แสดงให้ เห็ น ว่ า ผู้ ใ ห้ ข้ อ มูล สุข ภาพองค์ ก ารของโรงเรี ย น
ประถมศึกษามีความคิดเป็ นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้ องกัน แสดงว่าตัวแปรทัง้ 13 ตัว
แปรสามารถจัดอยู่ในกลุ่มองค์ประกอบที่ 1 บูรณภาพของสถาบัน ซึง่ อธิบายได้ ว่า บูรณภาพ
ของสถาบัน หมายถึ ง สภาพการปฏิ บัติ ง านของโรงเรี ย นที่ มี ก ารกํ า หนดเป้ าหมายที่ ชัด เจน
สอดคล้ องกับความต้ องการของชุมชนตลอดจนนโยบาย แผนการศึกษาระดับชาติ และความ
เปลี่ยนแปลงของสังคมในปั จจุบนั โรงเรี ยนสามารถบริ หารจัดการได้ อย่างอิสระ โดยโรงเรี ยนมี
การบริ หารจัดการที่เน้ นการมีสว่ นร่วมระหว่างโรงเรี ยนและชุมชน ในการร่วมมือส่งเสริ มสนับสนุน
ร่ วมแก้ ไขปั ญหา ตลอดจนพัฒนาโรงเรี ยนจากบุคลากรภายในโรงเรี ยน ชุมชน และหน่วยงานที่
เกี่ ย วข้ อง ทัง้ นี เ้ พื่ อให้ โ รงเรี ยนมี ประสิท ธิ ภาพและประสิทธิ ผลในการบริ ห ารจัดการมากที่ สุด
องค์ประกอบนี ้สอดคล้ องกับแนวคิดของนักวิชาการหลายท่าน ดังนี ้ เซอร์ โต (Certo) ได้ อธิบายถึง
สภาพแวดล้ อมขององค์การ ประกอบด้ วย 1) สภาพแวดล้ อมภายนอก (external environment)
ซึง่ แบ่งออกเป็ น สภาพแวดล้ อมทางการเมืองและกฎหมาย เศรษฐกิจ เทคโนโลยี สังคมและ
วัฒนธรรม ลูกค้ า คู่แข่งขัน นโยบายรัฐบาล 2) สภาพแวดล้ อมภายในองค์การ (internal
environment) ประกอบด้ วย ผู้บริ หาร โครงสร้ างองค์การ บุคลากร เป็ นต้ น ซึง่ จําเป็ นอย่างยิ่งที่
องค์การต้ องให้ ความสําคัญกับสภาพแวดล้ อมทัง้ ภายในและภายนอก การบริ หารจัดการสร้ าง
ความร่ วมมือของทุกๆ ฝ่ ายส่งผลต่อประสิทธิภาพขององค์การ เช่นเดียวกับ สเตียร์ (Steers) ได้
แบ่งสภาพแวดล้ อมออกเป็ น 2 ระดับ คือ สภาพแวดล้ อมภายในองค์การ และภายนอกองค์การซึง่
หมายถึงสภาพเศรษฐกิ จ สังคม ชุมชน ตลอดจนความร่ วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ ยวข้ องทุกฝ่ าย
ส่วนสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ได้ กล่าวไว้ ว่า ในการจัดการศึกษาให้ มี
ประสิทธิผลนันจํ
้ าเป็ นต้ องอาศัยความร่ วมมือจากภายนอกองค์การหรื อชุมชน ทังนี
้ ้เพราะโรงเรี ยน
เป็ นระบบย่อยระบบหนึง่ ในระบบสังคม ดังนันการดํ
้
าเนินงานในโรงเรี ยนจะต้ องมีการประสานงาน
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หรื อร่ วมมือกับชุมชนเพื่อสร้ างความสัมพันธ์ ที่ดีระหว่างโรงเรี ยนกับชุมชน ปั จจุบนั โรงเรี ยนเปิ ด
โอกาสให้ ชมุ ชนเข้ ามามีสว่ นร่ วมในการจัดการศึกษามากขึ ้น เช่น เป็ นคณะกรรมการสถานศึกษา
ขันพื
้ ้นฐาน ทําหน้ าที่ในการกําหนดวิสยั ทัศน์ในการพัฒนาโรงเรี ยน รวมทังมี
้ สว่ นร่วมในการกําหนด
นโยบายในการบริ ห าร เป็ นต้ น โรงเรี ยนกับชุม ชนจึงเป็ นสิ่ง ที่ ไม่สามารถแยกออกจากกัน ได้
ประสิทธิ ผลของการจัดการศึกษาจึงเกี่ ยวข้ องและสัมพันธ์ กับชุมชน และเพื่อเป็ นการสร้ าง
ความสัมพันธ์ อนั ดีระหว่างโรงเรี ยนกับชุมชน โรงเรี ยนจะต้ องให้ ความช่วยเหลือและสนับสนุน
กิจกรรมต่างๆ ที่ชมุ ชนจัดขึ ้น สอดคล้ องกับ พรรณี สุวตั ถี ที่กล่าวไว้ ว่า การสร้ างความสัมพันธ์กบั
ชุม ชนนับ เป็ นภารกิ จ หลัก ของโรงเรี ย น ซึ่ง การสร้ างความสัม พัน ธ์ กับ ชุม ชนจะประกอบด้ ว ย
นโยบายของโรงเรี ยน ซึ่งจะต้ องเป็ นนโยบายเปิ ดประตูโรงเรี ยน ความร่ วมมือของบุคลากรใน
โรงเรี ยน ความพร้ อมของโรงเรี ยนในด้ านอาคารสถานที่ เทคโนโลยีที่ทันสมัย ตลอดจนความ
พร้ อมของทุกชุมชน ซึ่งทราบถึงสภาพปั ญหาและวิธีที่จะแก้ ไขปั ญหานัน้ ๆ นอกจากนี ้ โรงเรี ยน
ต้ องทําหน้ าที่เป็ นศูนย์กลางของชุมชน เพื่อให้ ประชาชนในชุมชนได้ แสวงหาความรู้ และเข้ ามาใช้
บริ การต่างๆ ของทางโรงเรี ยนได้ หากทางโรงเรี ยนและชุมชนมีความสัมพันธ์ อนั ดีตอ่ กัน จะทําให้
พัฒนาสังคมให้ ดีขึ ้น สอดคล้ องกับ ไพฑูรย์ สิลารัตน์ ที่ได้ ทศั นะเพิ่มเติมว่า ระหว่างโรงเรี ยนและ
ชุมชนนันต้
้ องยึดหลักการสร้ างความเข้ าใจที่ดีตอ่ กันในบทบาทและภารกิจที่ต้องร่วมกันรับผิดชอบ
โดยโรงเรี ยนต้ องทําหน้ าที่เป็ นศูนย์กลางของชุมชน เพื่อให้ ประชาชนมีความสัมพันธ์ ที่ดีต่อกันซึ่ง
ถื อเป็ นหัวใจของการเปลี่ยนแปลงพัฒนาชุมชนและสังคมให้ ดีขึน้ ซึ่งมี 3 ขัน้ ตอน คือ การ
วางแผน ปฏิบตั ิการ และประเมินผลแล้ วรายงานผลให้ บคุ ลากรในโรงเรี ยนและผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ อง
ทราบ ทํานองเดียวกัน เสริ มศักดิ์ วิศาลาภรณ์ ยังได้ กล่าวถึงความสัมพันธ์ ระหว่างโรงเรี ยนกับ
ชุมชนไว้ ว่า สถานศึกษามีความอิสระในการบริ หารจัดการมากขึ ้น ภายใต้ การมีส่วนร่ วมในการ
ตัดสินใจของ ครู นักเรี ยน ผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชนโดยมุ่งให้ อํานาจแก่คณะกรรมการสถานศึกษาใน
สามเรื่ องคื อ งบประมาณ บุคลากร หลักสูตร หรื อโปรแกรมการศึก ษา สํ า หรั บสํ า นัก งาน
คณะกรรมการการศึก ษาแห่ ง ชาติ ได้ ศึก ษาบทบาทของการมี ส่ ว นร่ ว มของเครื อ ข่ า ยพ่ อ แม่
ผู้ปกครองของต่างประเทศ พบว่า ประเทศนิวซีแลนด์ พ่อแม่ผ้ ปู กครอง มีส่วนร่ วมในการระดม
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา โดยมีการสร้ างเครื อข่ายเชื่อมโยงระหว่างโรงเรี ยน ชุมชน พ่อแม่
ผู้ปกครองและนักเรี ยนเพื่อหารายได้ นํามาใช้ ในการบริ หารงานของโรงเรี ยน ด้ วยวิธีการระดม
บุคคล เงินทุน วิทยากรสมัยใหม่ เพื่อให้ โรงเรี ยนพึ่งตนเองได้ ส่วนประเทศญี่ปนุ่ พ่อ แม่
ผู้ปกครองและครูจะมีความสัมพันธ์กนั อย่างใกล้ ชิด โดยครูจะเป็ นฝ่ ายไปเยี่ยมบ้ าน เพื่อดูแลความ
เป็ นอยู่ของนักเรี ยนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ปกครอง ทังด้
้ านผู้เรี ยน การพัฒนาโรงเรี ยน
และด้ านอื่นที่เกี่ยวข้ อง ส่วนจงกล เชษฐเจริ ญรัตน์ และ รุ่ งเรื อง สุขาภิรมย์ ได้ กล่าวไว้ อย่าง
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สอดคล้ องกันว่า การมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการโรงเรี ยนนันส่
้ วนใหญ่เป็ นที่น่าพอใจแต่บาง
ด้ านนันยั
้ งไม่น่าพอใจ ซึง่ สอดคล้ องกับ กมลพรรณ ชีวพันธุ์ศรี กล่าวว่าการมีสว่ นร่วมในการจัด
การศึกษาไว้ วา่ อยากให้ มีการกําหนดบทบาทผู้ปกครองและสิทธิของเครื อข่ายผู้ปกครองให้ ชดั เจน
ส่วน เกรี ยง กัลป์ตินนั ท์ ได้ ศกึ ษาความต้ องการมีสว่ นร่ วมทางการศึกษาขององค์การบริ หารส่วน
จังหวัดส่วนใหญ่มีความต้ องการมีส่วนร่ วมในระดับมากทุกด้ าน ดังนัน้ ควรปรับระบบการบริ หาร
จัดการและเปิ ดโอกาสให้ ชมุ ชนเข้ ามามีสว่ นร่ วมให้ มากขึ ้น นอกจากนี ้ ชัญญา อภิปาลกุลและเรณู
คุปตัษเฐี ยร และกมลาศน์ ศรประสิทธิ์ ได้ ทําการวิจัย พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขาด
ความรู้ความเข้ าใจในระบบการทํางานของสถานศึกษา ควรมีการจัดอบรมและพัฒนาเกี่ยวกับการ
บริ หารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา เพราะเมื่อคณะกรรมการสถานศึกษามีความรู้
ความสามารถเกี่ยวกับบทบาทหน้ าที่แล้ วส่งผลทําให้ การมีส่วนร่ วมต่อการบริ หารสถานศึกษามี
ประสิทธิภาพ ก่อให้ การสนับสนุนและการพัฒนาของโรงเรี ยนในภาพรวม
2. องค์ ประกอบด้ านภาวะผู้นําแบบมิตรสัมพันธ์ เป็ นองค์ประกอบที่มีความสําคัญ
เป็ นอันดับ 2 เมื่อพิจารณาข้ อคําถามของแบบสอบถามประกอบด้ วยลักษณะต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
(1) ผู้บริ หารทํางานร่ วมกับครู ได้ เป็ นอย่างดี (2) ผู้บริ หารปฏิบตั ิต่อครู ทกุ คนอย่างเสมอภาคและ
ยุตธิ รรม และ (3) ผู้บริ หารมีความเป็ นมิตร
องค์ ป ระกอบนี ป้ ระกอบด้ ว ยตัว แปรที่ มี ค่า นํ า้ หนัก ตัว แปรในองค์ ป ระกอบ (factor
loading) อยู่ระหว่าง .507 - .824 มีค่าความแปรปรวนของตัวแปรเท่ากับ 5.665 และค่าร้ อยละ
ของความแปรปรวนเท่ากับ 4.358 ซึง่ อธิบายถึงความสอดคล้ องหรื อความสัมพันธ์ ของตัวแปรทัง้
3 ตัว แปรในองค์ ป ระกอบที่ 2 แสดงให้ เห็ น ว่ า ผู้ ให้ ข้ อมูล สุ ข ภาพองค์ ก ารของโรงเรี ย น
ประถมศึกษามีความคิดเป็ นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้ องกัน แสดงว่าตัวแปรทัง้ 3 ตัวแปร
สามารถจัดอยู่ในกลุม่ องค์ประกอบที่ 2 ภาวะผู้นําแบบมิตรสัมพันธ์ ซึง่ อธิบายได้ ว่า ภาวะผู้นํา
แบบมิตรสัมพันธ์ หมายถึง พฤติกรรมของผู้บริ หารที่แสดงออกซึง่ ความเป็ นมิตรต่อครู หรื อเพื่อน
ร่วมงาน ปฏิบตั ติ อ่ ครูทกุ คนอย่างเสมอภาคและยุตธิ รรม ก่อให้ เกิดความร่วมมือที่ดรี ะหว่างผู้บริหาร
และครู ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโรงเรี ยน องค์ประกอบนี ้สอดคล้ องกับแนวคิด
ของนักวิชาการหลายท่าน ดังนี ้ ฮาลปิ น ไวเนอร์ และสตอกดิล (Halpin, Winer, Stogdill) ได้
ศึกษาพบว่า แบบของผู้นํามิติกิจสัมพันธ์และมิตรสัมพันธ์ เป็ นพื ้นฐานเบื ้องต้ นของพฤติกรรมผู้นํา
และพฤติกรรมผู้นํ าที่ ประสบความสํ าเร็ จจะเกี่ ยวข้ องกับการปฏิบัติทัง้ มิติกิจสัม พัน ธ์ และมิตร
สัมพันธ์ ถ้ าผู้นํามีลกั ษณะมุ่งกิจสัมพันธ์ และมิตรสัมพันธ์ สูงจะก่อให้ เกิดความพึงพอใจแก่
ผู้ร่วมงาน ได้ ให้ ความหมายของภาวะผู้นําไว้ ว่า ภาวะผู้นํา หมายถึง กระบวนการใช้ อิทธิพลต่อ
กิจกรรมของกลุม่ เพื่อกําหนดวัตถุประสงค์กลุม่ และนํากลุม่ ให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ ส่วน เสริ มศักดิ์
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วิศาลาภรณ์ ได้ กล่าวเพิ่มเติมไว้ วา่ ภาวะผู้นําเป็ นการใช้ อิทธิพลต่อบุคคลให้ ปฏิบตั ิตามเพื่อความ
สัมฤทธิ์ ผลของเป้าหมาย ภาวะผู้นําด้ านมิตรสัมพันธ์ เป็ นพฤติกรรมที่บ่งบอกถึงความรู้ สึกไวต่อ
การรับรู้ของผู้นําที่มีตอ่ ผู้ตาม ในแง่ให้ การยอมรับในความคิด ความรู้ สกึ สร้ างความไว้ วางใจต่อกัน
้
โดยกระตุ้นให้ มีการสื่อสารทังสองทาง
้
แสดงความชื่นชมและรับฟั งปั ญหาของผู้ตามอย่างตังใจ
พยายามแสวงหาคําแนะนําหรื อข้ อเสนอจากผู้ตามเพื่อการตัดสินใจสําคัญ ของตนแสดงออก
อย่ า งลึ ก ซึ ง้ ถึ ง ความห่ ว งใยต่ อ ความต้ องการของลู ก น้ อง เป็ นต้ น นอกจากนี ้ ฟี สแมน
(Fleishman) ยัง ได้ ก ล่ า วว่ า ผู้นํ า มิ ต รสัม พัน ธ์ มี ลัก ษณะของการดูแ ลเอาใจใส่ มี ค วามเป็ น
มิตรภาพมีความไว้ วางใจต่อกัน ยอมรับฟั งความคิดเห็น ให้ การยอมรับนับถือ ให้ ความอบอุ่น มี
ความปรองดองกันระหว่างผู้นําและผู้ใต้ บงั คับบัญชา ผู้นําที่ม่งุ มิตรสัมพันธ์ สูงจะสนับสนุนเปิ ด
โอกาสให้ มีการติดต่อสื่อสารและการให้ มีส่วนร่ วม ซึง่ จะทําให้ ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชาร่ วมมือร่ วมใจกัน
ทํ า งานด้ ว ยความเต็ ม ใจและอย่ า งเต็ม ความสามารถ ซึ่ง สอดคล้ อ งกับ เรดดิน (Reddin) ได้
กล่าวถึงภาวะผู้นําแบบมิตรสัมพันธ์ ไว้ ว่า ผู้นําแบบนี ้จะเน้ นมนุษยสัมพันธ์ เป็ นหลักในการทํางาน
เอาใจทุก คนทุก ระดับ ไม่ ต้อ งการให้ ใ ครเกลี ย ด จึง มี นิ สัย เป็ นกัน เองและเป็ นมิต รกับ ทุก คน
ยอมรับผู้อื่น เห็นใจคนอื่น ไม่อวดตัว ทําอะไรไม่อยากให้ กระทบกระเทือนใคร ให้ ความสําคัญ
เรื่ องสัมพันธภาพกับบุคคลมากกว่าเรื่ องการงาน นั่นคือการเป็ นที่ บุคคลที่ เน้ นคนมากว่าการ
ทํางาน ถ้ าจะต้ องเลือกระหว่างคนกับงาน ผู้นําประเภทนี ้จะเลือกเอาคนไว้ ก่อน งานมาทีหลัง
ส่ ว น ประสาน ทองพู ล และทิ พ วรรณ ทองพู ล ได้ กล่ า วถึ ง ภาวะผู้ นํ า ด้ านมิ ต รสัม พั น ธ์
(consideration) ในมุมมองของโรงเรี ยนพบว่า เป็ นพฤติกรรมภาวะผู้นําของผู้บริหารโรงเรี ยนที่ม่งุ
สร้ างความเป็ นมิตร ใจกว้ าง เป็ นที่พงึ่ เปิ ดเผย และสนับสนุน โดยแสดงตนเป็ นเพื่อนร่วมงานที่ดี
และมีความสามารถ ในการจัดสวัสดิการแก่ครู ในโรงเรี ยนได้ รับฟั งและเคารพความคิดเห็นของ
ผู้ใต้ บงั คับบัญชาและเพื่อนครู ให้ ความไว้ วางใจซึง่ กันและกัน อันจะนําไปสู่ความร่ วมมือในการ
ปฏิ บัติ ง าน มี ง านวิ จัย หลายเรื่ อ งให้ ข้ อ ค้ น พบที่ ส อดคล้ อ งกัน ว่า ประสิท ธิ ผ ลของโรงเรี ย นมี
ความสัมพันธ์ อย่างสูงกับพฤติกรรมภาวะผู้นําของผู้บริ หารโรงเรี ยน โดยเฉพาะผู้นําที่มีมนุษย์
สัมพันธ์ ที่ดี สอดคล้ องกับ วิเชียร วิทยอุดม ที่ได้ กล่าวถึงลักษณะผู้นําแบบมิตรสัมพันธ์ไว้ ว่า ผู้นํา
ต้ องสร้ างความรู้สกึ ให้ บคุ ลากรรับรู้วา่ ทุกคนเป็ นส่วนหนึง่ ขององค์การและให้ ความสนใจไปที่กลุม่
ไม่ใช่ที่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง และมีมนุษย์สมั พันธ์ ผู้นําต้ องสร้ างความเป็ นกันเองให้ กับบุคลากร
เพื่อให้ บุคลากรเกิดความไว้ วางใจ และมีความกล้ าที่จะขอความช่วยเหลือในการแก้ ไขปั ญหาที่
เกิดขึ ้น การที่ผ้ บู ริ หารมีพฤติกรรมแบบสัมพันธ์ จะทําให้ ความสัมพันธ์ ระหว่างผู้ใต้ บงั คับบัญชา
เป็ นไปด้ วยความอบอุ่น ราบรื่ น เต็มไปด้ วยลักษณะฉันทมิตรที่ดีต่อกัน มีความเชื่อถือ มีความ
ไว้ วางใจซึง่ กนและกัน มีความเคารพในความแตกต่างระหว่างบุคคล
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นอกจากนี ม้ ี นัก วิช าการหลายท่า นได้ ก ล่า วถึง ผู้นํ า ที่ มี ประสิท ธิ ภาพไว้ อาทิ แคทส์
(Katz) ได้ กล่าวไว้ ว่า ผู้นําที่มีประสิทธิภาพต้ องมีทกั ษะซึง่ ประกอบด้ วย 1) ทักษะด้ านมโนภาพ
เกี่ยวกับงาน หมายถึง การมีมโนภาพในระบบของโรงเรี ยนอย่างกว้ างขวางและครอบคลุมงานทุก
อย่าง เช่น กฎระเบียบ ทฤษฎี เป็ นต้ น 2) ทักษะด้ านมนุษย์สมั พันธ์ หมายถึง ผู้นําต้ องมีทกั ษะ
และความสามารถในการอยู่อย่างมนุษย์ ปฏิบตั ิตอ่ ผู้อื่นด้ วยความเข้ าใจ ทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ ดี
มีมนุษย์สมั พันธ์ เป็ นต้ น และ 3) ทักษะด้ านเทคนิค หมายถึง การรู้ จกั ใช้ กลวิธีในการแก้ ปัญหา
รวมทังการตั
้
ดสินใจทังด้
้ านบริ หารและด้ านปฏิบตั ิงาน ทํานองเดียวกัน เดวิสและสก๊ อต (Davis
and Scoot) กล่าวถึงคุณลักษณะที่เกี่ยวกับผู้นําที่มีประสิทธิภาพไว้ ดังนี ้ 1) ความเฉลียวฉลาด
หมายถึง ความสามารถในการติดต่อสื่อสารที่จะนําไปใช้ ประโยชน์ในการจูงใจเพื่อก่อให้ เกิดความ
ร่ ว มมื อจากผู้ใต้ บัง คับบัญชา 2) ความเจริ ญวัย ด้ านสัง คม หมายถึง ความสามารถในการ
ควบคุ ม อารมณ์ เคารพตนเองและผู้ อื่ น มี ค วามเชื่ อ มั่ น ในตนเองและให้ ความสนใจ
ผู้ใต้ บงั คับบัญชา 3) แรงจูงใจภายในและความต้ องการที่จะประสบความสําเร็ จ และ 4) ทัศนคติ
ด้ านมนุษยสัมพันธ์ หมายถึง การยอมรับว่าความร่ วมมือของคนเป็ นสิ่งจําเป็ นสําหรับความมี
ประสิ ท ธิ ภ าพขององค์ ก ารและผู้นํ า จะต้ อ งให้ ค วามสํ า คัญ กับ คน ส่ว น อัน รู ห์ แ ละเทอร์ เ นอร์
(Unruh and Turner) ได้ กล่าวถึงยุทธศาสตร์ ในการทํางานของผู้นําที่มีประสิทธิภาพไว้ ว่า ผู้นํา
จะต้ องมียทุ ธศาสตร์ ในการทํางาน ดังนี ้ 1) ต้ องค้ นหาและมองเห็นลักษณะเด่นที่สําคัญของครู
เพื่อให้ พบความสามารถ ขีดความสามารถ และความสนใจของครูแต่ละคนให้ ได้ 2) ต้ องส่งเสริ ม
สนับสนุนความสามารถ ขีดความสามารถและความสนใจของครู แต่ละคนให้ เจริ ญงอกงามยิ่งขึ ้น
3) ต้ องมีความสามารถในการแนะแนวและประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ของครู ได้ อย่าง
ฉลาด นอกจากนี ้ สตอกดิล (Stogdill) ได้ นําเสนอทฤษฎีคณ
ุ ลักษณะผู้นําได้ ดังนี ้ 1) คุณลักษณะ
ทางกาย (Physical Characteristics) ได้ แก่ ลักษณะท่าทาง ส่วนสูง นํ ้าหนัก อายุ ซึ่งเป็ น
ปั จจัยส่งเสริ มให้ มีลกั ษณะผู้นําและสร้ างความยําเกรงให้ กบั สมาชิกในกลุม่ 2) ภูมิหลังทางสังคม
(social characteristics) ได้ แก่ การศึกษา สถานภาพทางสังคม การเปล่ยนแปลงฐานทาง
สังคมให้ สงู ขึ ้น 3) สติปัญญาความรู้ ความสามารถ (intelligence) ได้ แก่ การตัดสินใจ ความรู้ ดี
และมีความสามารถในการพูด 4) บุคลิกภาพ (personality) ได้ แก่ความเชื่อมัน่ ในตนเอง ความ
ระมัดระวังในการปฏิบตั ิงาน 5) ลักษณะที่เกี่ยวกับงาน (task related characteristics) ได้ แก่
มีความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ มีความต้ องการประสบความสําเร็ จและรับผิดชอบสูง 6) ลักษณะทาง
สังคม ได้ แก่ มีความกระตือรื อร้ นที่จะมีส่วนร่ วมในกิจกรรมต่าง ๆ ชอบการพบปะสังสรรค์กับ
บุคคลอื่น ๆ งานวิจยั ของรี ซช์ (Rezach) ได้ ศึกษาเรื่ องหัวใจภาวะผู้นําจากรู ปแบบภาวะผู้นําที่
ประสิทธิผลในโรงเรี ยนซึง่ เป็ นอิสระ ผลการวิจยั พบว่า ผู้นําที่มีประสิทธิผลจะแสดงภาวะผู้นําแบบ
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ผู้รับใช้ และแบบคุณธรรม สังเกตได้ จากวิสยั ทัศน์ การสื่อสาร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ความ
เชื่อมัน่ ในตัวผู้นําต่อการตัดสินใจและปฏิบตั ิงาน การเปิ ดโอกาสให้ บคุ ลากรเข้ าไปมีส่วนร่ วมและ
กําหนดวิสยั ทัศน์
3. องค์ ประกอบด้ านขวัญในการปฏิบัติงาน เป็ นองค์ประกอบที่มีความสําคัญเป็ น
อันดับ 3 เมื่อพิจารณาข้ อคําถามของแบบสอบถามประกอบด้ วยลักษณะต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้ (1)
ครูมีความศรัทธาต่อวิชาชีพครู (2) ครูตระหนักว่าทุกคนเป็ นกําลังสําคัญของโรงเรี ยน (3) โรงเรี ยน
มีการร่ วมมือและประสานงานกันอย่างเข้ มแข็ง และมีการทํางานเป็ นทีม และ (4) ครู มีความ
กระตือรื อร้ นในการทํางาน
องค์ ป ระกอบนี ป้ ระกอบด้ ว ยตัว แปรที่ มี ค่า นํ า้ หนัก ตัว แปรในองค์ ป ระกอบ (factor
loading) อยูร่ ะหว่าง .615 - 1.108 มีคา่ ความแปรปรวนของตัวแปรเท่ากับ 4.436 และค่าร้ อยละ
ของความแปรปรวนเท่ากับ 3.412 ซึง่ อธิบายถึงความสอดคล้ องหรื อความสัมพันธ์ของตัวแปรทัง้ 3
ตัวแปรในองค์ประกอบที่ 3 แสดงให้ เห็นว่า ผู้ให้ ข้อมูลสุขภาพองค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษา
มีความคิดเป็ นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้ องกัน แสดงว่าตัวแปรทัง้ 4 ตัวแปรสามารถจัด
อยู่ในกลุ่มองค์ประกอบที่ 3 ขวัญในการปฏิบตั ิงาน ซึ่งอธิบายได้ ว่า ขวัญในการปฏิบตั ิงาน
หมายถึง สภาพการที่สะท้ อนให้ การปฏิบตั ิงานของบุคลากรในโรงเรี ยนที่มีความศรัทธาต่อวิชาชีพ
ครู มุง่ มัน่ กระตือรื อร้ น มีการร่วมมือกันทํางานเป็ นทีมอย่างเข้ มแข็ง และตระหนักเสมอว่าทุกคน
เป็ นกําลังสําคัญของโรงเรี ยน องค์ประกอบนี ้สอดคล้ องกับแนวคิดของนักวิชาการหลายท่าน ดังนี ้
เดวิส (Davis) ได้ ให้ ความหมายของขวัญไว้ ว่า ขวัญเป็ นสภาพที่เกิดขึ ้นและสะท้ อนให้ เห็นถึง
สภาพจิตใจ สภาพการทํางาน เช่น ความกระตือรื อร้ น อารมณ์ ความหวัง ความเชื่อมมัน่ และ
องค์ประกอบอื่น ๆ ส่วน โรธีส เบอร์ เกอร์ (Roethlisberyer) ได้ กล่าวว่า ขวัญเป็ นสิ่งที่มองไม่
เห็นชัดแต่เกี่ ยวข้ องกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีความสําคัญมากเกี่ ยวกับความสัมพันธ์ ของบุคคลต่าง ๆ
ภายในกลุม่ หรื อในหน่วยงานเดียวกัน ส่วน ไซสัน (Sison) กล่าวว่า ขวัญยังเป็ นสภาวะทางจิตใจ
ซึง่ มีผลทําให้ บคุ คลทํางานอย่างเต็มใจ และกระตือรื อร้ น นอกจากนัน้ สร้ อยตระกูล (ติวยานนท์)
อรรถมานะ ยังให้ ทรรศนะเกี่ยวกับขวัญไว้ ว่า ขวัญ หมายถึง ทัศนคติ ความตังใจ
้ แรงจูงใจ หรื อ
การกระตุ้นที่มีในหมู่สมาชิกของกลุม่ ในการปฏิบตั ิงานเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายขององค์การอย่างมี
ประสิทธิภาพด้ วยความเต็มใจและด้ วยความมานะบากบัน่ และขวัญยังเกี่ยวข้ องกับความรู้ สึก
แห่งการมีสว่ นร่วมในการดําเนินงาน ตลอดจนมีสว่ นร่วมในความสําเร็จขององค์การ ซึง่ เป็ นเรื่องที่
เกี่ยวข้ องกับการเป็ นที่ยอมรับของเพื่อร่ วมงานทุกระดับด้ วย ดังนันขวั
้ ญจึงเป็ นสิ่งที่เคลื่อนไหว
เปลี่ยนแปลงได้ หรื อมีลกั ษณะพลวัตอยู่เสมอ เช่นเดียวกัน อุทยั หิรัญโต ได้ กล่าวถึงความสําคัญ
ของขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั งิ านว่า ขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั ิงานว่า ขวัญกําลังใจใน
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การปฏิบตั ิงาน ไม่ใช่เป็ นสิ่งที่ผ้ ูบริ หารจะบันดาลให้ เกิดขึ ้นหรื อสร้ างขึ ้นได้ ในวันเวลาอันรวดเร็ ว
และดํารงอยู่ได้ ตลอดไป หากแต่ขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั ิงานของเจ้ าหน้ าที่ผ้ ูปฏิบตั ิงาน
เกิ ดขึน้ ได้ จากการพัฒนามาโดยตลอด สืบเนื่ องมากจากการวางแผน นโยบาย การกํ าหนด
ระเบียบ การปฏิบตั ิตนที่ดี การปกครองบังคับบัญชา การจัดสวัสดิการต่าง ๆ ตลอดจนถึงการจัด
สิง่ แวดล้ อมที่ดี ปั จจัยที่ก่อให้ เกิดขวัญ ได้ แก่ บทบาทของผู้บงั คับบัญชาที่มีอยู่ตอ่ ผู้ใต้ บงั คับบัญชา
การมอบหมายงานที่พอเหมาะกับความรู้ ความสามารถของตน การจัดสภาพการทํางานถูกต้ อง
ตามหลักอนามัย เกณฑ์ และระเบียบของงาน โอกาสในการแสดงความคิดเห็นและการยอมรับ
การให้ บําเหน็จรางวัลและการลงโทษ ลักษณะที่บ่งบอกถึงสภาพของขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบตั ิงานว่าจะสูงหรื อตํ่านัน้ ย่อมสังเกตได้ จากระดับความสมํ่าเสมอของผลการปฏิบัติงาน
สภาพการขาดงาน และการลางาน คําร้ องทุกข์ และบัตรสนเท่ห์ การวิพากษ์ วิจารณ์ ของผู้อื่น
ส่วน นิภา (ทองไทย) แก้ วศรี งาม ได้ กล่าวถึงขวัญในการปฏิบตั ิงานว่า เป็ นความรู้ สึกในจิตใจที่
บุคลากรมีความรูสกึ ที่ดีตอ่ สภาพแวดล้ อมและต่อการทํางานในโรงเรี ยน ขวัญจะมีอยู่สองลักษณะ
คือ ขวัญดีและขวัญไม่ดี ผู้ที่มีขวัญที่ดีในการทํางานจะมีพฤติกรรมที่ตงใจทํ
ั ้ างานอุทิศตนเพื่อ
องค์การ ในขณะที่ผ้ มู ีขวัญไม่ดีจะไม่สนใจในการทํางาน แต่จะทําเพื่อตนเองเท่านัน้
นอกจากนี ้นักวิชาการได้ กล่าวถึงความสําคัญของขวัญที่มีต่อองค์การไว้ ดังนี ้ ทองใบ
สุดชารี กล่าวไว้ ว่า องค์การใดที่มีขวัญของกลุม่ สูงย่อมแสดงให้ เห็นว่า ขวัญในระดับบุคคลจะสูง
เช่นกัน ซึง่ จะส่งผลให้ การปฏิบตั ิภารกิจขององค์การมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้ วยเช่นกัน จึง
อาจกล่าวได้ ว่าขวัญที่ดีขององค์การมีความสําคัญ ดังนี ้ 1) ทําให้ เกิดความร่วมมือร่วมใจ เพื่อ
บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์การ 2) สร้ างความจงรักภักดีตอ่ หมู่คณะและองค์การ 3) เกื ้อหนุนให้
ระเบียบ ข้ อบังคับบังเกิดผลในการควบคุมความประพฤติของพนักงาน ให้ ปฏิบตั ิอยู่ในระเบียบ
และศีลธรรมอันดีงาม 4) สร้ างสามัคคีธรรมในหมู่คณะ 5) สร้ างความเข้ าในอันดีระหว่างบุคคล
ในองค์การกับนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์การ 6) เกื ้อหนุนและจูงใจให้ สมาชิกเกิดความคิด
ริเริ่มสร้ างสรรค์ในการทํางาน และ 7) ทําให้ เกิดความเชื่อมัน่ และศรัทธาในองค์การ นอกจากนัน้
ประสาน ทองพูล และทิพวรรณ ทองพูล ได้ กล่าวถึงแนวทางในการเสริมสร้ างขวัญให้ กบั บุคลากร
ไว้ วา่ การมีขวัญดีและมีความเต็มใจในการทํางาน สามารถทําได้ โดยจัดโครงสร้ างในการทํางาน
หรื อมอบหมายงาน โดยอาศัยหลักเรื่ องเกี่ ยวกับกลุ่ม เช่น ความสัมพันธ์ กลุ่มสมาชิ กในกลุ่ม
ประสิทธิภาพของกลุ่ม เพื่อให้ พนักงานมีขวัญและกําลังใจในการทํางานได้ ดี โดยให้ สมาชิกของ
กลุ่มรับรู้ และยอมรับจุดมุ่งหมายร่ วมกับกลุ่มด้ วยความเต็มใจ สร้ างเสริ มความสามัคคี ความรัก
ใคร่ ผกู พันธ์ ให้ ความช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่ม การจัดสภาพในการทํางานให้ กลุ่มพึงพอใจและ
ทัดเที ยมกัน สมาชิกในกลุ่มมีการทํางานอย่างสมํ่าเสมอ โดยมีส่วนร่ วมในการกํ าหนดวิธีการ
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ทํางาน การแบ่งงาน และการประเมินผลงาน นอกจากนี ้ สมพงษ์ เกษมสิน ยังได้ เสอนแนวทาง
การศึกษาเพื่อจะได้ ทราบว่าขวัญในการทํางานขององค์การใดสูงหรื อตํ่าเพียงใด ขึ ้นอยู่กับ
องค์ประกอบที่สําคัญ ดังนี ้ 1) ลักษณะท่าทางและบทบาทของผู้นํา หรื อหัวหน้ าหน่วยงานที่มีตอ่
ผู้ใต้ บงั คับบัญชาและผู้ร่วมงาน 2) ความพึงพอใจในหน้ าที่การงานที่ปฏิบตั ิอยู่ 3) ความพึงพอใจ
ต่อวัตถุประสงค์หลักและนโยบายดําเนินงาน และองค์การของพนักงาน เจ้ าหน้ าที่ และผู้ร่วมงาน
ตลอดจนการจัดองค์การและระบบงานที่มีประสิทธิภาพขององค์การ 4) การให้ บําเหน็จรางวัล
การเลื่อนขัน้ เลื่อนตําแหน่งแก่ผ้ ทู ี่ปฏิบตั ิงานดีย่อมเป็ นเครื่ องจูงใจให้ บรรดาผู้ใต้ บงั คับบัญชา 5)
้
สภาพของการทํางานควรให้ ถกู ต้ องตามสุขลักษณะ และ 6) สุขภาพของผู้ปฏิบตั ิงาน รวมทังสภาพ
ทางกายและสภาพทางจิตใจอารมณ์ของผู้ปฏิบตั ิงานแต่ละคนอาจเปลี่ยนแปลงได้ เสมอ ทังที
้ ่เป็ น
ผลโดยตรงจากผู้บริหารนันเอง
้
นอกจากนี ไ้ ด้ มี ผ้ ูศึกษาเกี่ ยวกับขวัญในการปฏิบัติงาน ดังนี ้ ฮูเบิร์ต (Hubert) พบว่า
องค์ประกอบของสุขภาพองค์การในเรื่ องเกี่ยวกับขวัญในการปฏิบตั ิงานส่งผลทางอ้ อมที่ทําให้ ครูเกิด
ความเครี ยด นอกจากนี ้งานวิจยั ของเว็บเบอร์ (Webber) ได้ ศกึ ษาภาวะผู้นําทางวิชาการและขวัญ
กํ าลังใจ พบว่า การรั บรู้ ของครู เกี่ ยวกับแบบผู้นําของผู้บริ หารโรงเรี ยนมีความสัมพันธ์ กับขวัญ
กําลังใจของครู ส่วน เอลเลนเบิร์ก (Ellenberg) ได้ ศกึ ษาปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อขวัญกําลังใจของ
ครู พบว่า ขวัญกํ าลังใจของครู ส่งผลให้ นักเรี ยนมีคุณภาพสูงด้ วย อาจกล่าวว่าการที่นักเรี ยนมี
คุณภาพสูงเป็ นผลมาจากครูมีขวัญกําลังใจสูง ซึง่ อาจจะเป็ นผลมาจากการรับรู้ ของครู เกี่ยวกับภาวะ
ผู้นําทางวิชาการของผู้บริ หารโรงเรี ยน สอดคล้ องกับโยชิยามาและคณะ (Yoshiyama and others)
ที่ศึกษาพบว่า ภาวะผู้นําที่ มีประสิทธิ ผลเป็ นที่ไว้ วางใจของผู้ใต้ บงั คับบัญชาและขวัญกําลังใจมี
ความสัมพันธ์ กัน นอกจากนี ย้ ังมี นักวิ ชาการได้ ศึกษาความสัมพันธ์ ขวัญกับการปฏิ บัติ งานใน
ประเทศ ดังที่ ชัชวาลย์ ทองทิ พย์ ศึกษาเรื่ องขวัญในการปฏิ บัติงานของครู ในโรงเรี ยนเอกชน
อาชีวศึกษา ผลการศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์ ของขวัญในการปฏิบตั ิงานด้ านลักษณะของงานที่
ปฏิบตั ิและด้ านสภาพภาพของอาชีพ อยู่ในระดับมาก ที่เหลืออยู่ในระดับปานกลาง ได้ แก่ ด้ าน
ความสําเร็ จในการทํ างาน ด้ านความสัมพันธ์ กับผู้บังคับบัญชาและเพื่ อนร่ วมงาน ด้ านความ
รั บ ผิ ด ชอบ ด้ า นวิ ธี ก ารปกครองบัง คับ บัญ ชา เป็ นต้ น ส่ ว น ทวี ศัก ดิ์ กวยะปาณิ ก ได้ ศึ ก ษา
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริหารกับสภาพขวัญในการปฏิบตั ิงานของครู พบว่า ด้ านขวัญ
ในการปฏิบตั ิงานของครู ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ส่วน กานต์ชนก มิตรยอดวงศ์ ได้ ศกึ ษา
ความสัมพันธ์ ระหว่างการพิจารณาความดีความชอบกับขวัญในการปฏิบตั ิงานของครู สายผู้สอนใน
โรงเรี ยน พบว่า ขวัญในการปฏิบตั ิงานของครู สายผู้สอนในโรงเรี ยน โดยรวมอยู่ในระดับมาก และ
การพิจารณาความดีความชอบมีความสัมพันธ์ทางบวกกับขวัญในการปฏิบตั งิ านของครู
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4. องค์ ประกอบด้ านการสนับสนุนทรั พยากร เป็ นองค์ประกอบที่มีความสําคัญเป็ น
อันดับ 4 เมื่อพิจารณาข้ อคําถามของแบบสอบถามประกอบด้ วยลักษณะต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้ (1)
โรงเรี ยนมีสื่อการเรี ยนการสอนเพียงพอ (2) โรงเรี ยนมีห้องปฏิบตั ิการต่างๆ เพียงพอกับจํานวน
นักเรี ยน (3) โรงเรี ยนได้ รับงบประมาณอย่างเพียงพอ (4) โรงเรี ยนมีการบริ หารจัดการพื ้นที่อย่าง
เป็ นสัดส่วน (5) โรงเรี ยนมีวสั ดุอปุ กรณ์สํารองไว้ เพียงพอ และ (6) โรงเรี ยนจัดหาทรัพยากรมา
สนับสนุนในการปฏิบตั งิ าน
องค์ ป ระกอบนี ป้ ระกอบด้ ว ยตัว แปรที่ มี ค่า นํ า้ หนัก ตัว แปรในองค์ ป ระกอบ (factor
loading) อยู่ระหว่าง .516 - .904 มีคา่ ความแปรปรวนของตัวแปรเท่ากับ 3.043 และค่าร้ อยละ
ของความแปรปรวนเท่ากับ 2.341 ซึง่ อธิบายถึงความสอดคล้ องหรื อความสัมพันธ์ของตัวแปรทัง้ 6
ตัวแปรในองค์ประกอบที่ 4 แสดงให้ เห็นว่า ผู้ให้ ข้อมูลสุขภาพองค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษา
มีความคิดเป็ นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้ องกัน แสดงว่าตัวแปรทัง้ 6 ตัวแปรสามารถจัด
อยู่ในกลุม่ องค์ประกอบที่ 4 การสนับสนุนทรัพยากร ซึง่ อธิบายได้ ว่า ความสามารถของผู้บริ หาร
ในการบริ หารจัดการในเรื่ องทรัพยากรที่จําเป็ นต่อการปฏิบตั ิงาน เช่น โรงเรี ยนได้ รับงบประมาณ
อย่า งเพี ย งพอ มี สื่ อ การเรี ย นการสอนและห้ อ งปฏิ บัติก ารต่า งๆ เพี ย งพอกับ จํ า นวนนัก เรี ย น
ตลอดจนการมีวสั ดุอุปกรณ์ สํารองไว้ ใช้ สอยเพียงพอ ในการสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของครู ได้
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สอดคล้ อ งกับ แนวคิ ด ของนัก วิ ช าการหลายท่ า น ดัง นี ้ พอร์ ด เกอสกี ้
(Podgursky) กล่าวว่า การสนับสนุนทรัพยากร (resource influence) เป็ นสภาวะการปฏิบตั ิงาน
ด้ า นพฤติก รรมการบริ ห ารของผู้บ ริ ห ารที่ มุ่ง เน้ น การสนับ สนุน ทรั พ ยากรทางการบริ ห ารด้ า น
บุ ค ลากร การเงิ น และพัส ดุ เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ให้ การบริ ห ารโรงเรี ย นเกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิ ผล ซึ่ง เดอสตีฟาโน (De Stefano) พบว่า ประสิทธิ ผลของโรงเรี ยนเกิดจากการใช้
ทรัพยากรของโรงเรี ยน หากโรงเรี ยนมีทรัพยากรที่เพียงพอย่อมบริ หารจัดการโรงเรี ยนได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี ้รอบบินส์ และเคาล์เตอร์ (Robbins and Coulter) ได้ กล่าวถึง เทคนิคใน
การจัดสรรทรัพยากรว่า เมื่อองค์การกําหนดเป้าหมาย (goals) ขึ ้นผู้บริ หารจะต้ องให้ ความสนใจ
ว่าจะทําอย่างไรหรื อจะมีวิธีการใด เน้ นที่จะทําให้ องค์การไปสูเ่ ป้าหมายให้ ได้ องค์การจําเป็ นต้ อง
ใช้ ทรัพยากร (resources) ทังหลายร่
้
วมกัน ซึง่ ประกอบด้ วยเงิน วัสดุ คน สินทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตน
ต่างๆ เช่น ชื่อตราสินค้ า สิทธิบตั ร ชื่อเสียง ฐานข้ อมูล รวมทังโครงสร้
้
างและวัฒนธรรมองค์การ
เทคนิคที่จะจัดสรรทรัพยากรขององค์การมี 4 วิธี ดังนี ้ 1) การทํางบประมาณ (budgeting) คือ
แผนที่เป็ นตัวเลขสําหรับจัดสรรทรัพยากรให้ กบั กิจกรรมต่างๆ 2) การกําหนดกิจกรรม (scheduling)
คือ การกํ าหนดหรื อมอบหมายกิจกรรมให้ หน่วยงานต่าง ๆ 3) การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน (breakeven
analysis) คือ เครื่ องมือในการจัดสรรทรัพยากรขององค์การที่จะช่วยให้ ผ้ ูบริ หารกําหนดจุดคุ้มทุน
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และ 4) แนวคิดโปรแกรมเชิงเส้ นตรงคือ ทรัพยากรขององค์การมีอยู่อย่างจํากัด (limited resources)
ในขณะที่เป้าหมายหรื อผลที่ต้องการต้ องดีที่สดุ (optimization)
นอกจากนี ้ กระทรวงศึกษาธิการได้ กําหนดแนวทางการปฏิรูปสถานศึกษาให้ เป็ นโรงเรี ยน
ในอุดมคติในส่วนที่เกี่ยวกับทรัพยากรเพื่อการเรี ยนการสอนว่า ผู้บริ หารโรงเรี ยนจะต้ องยกระดับ
มาตรฐานการศึกษาให้ เป็ นที่ยอมรับของสังคม โดยจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้ อมของโรงเรี ยนที่
เอื อ้ ต่อการเรี ยนการสอน เพื่ อให้ นักเรี ยนได้ เรี ยนอย่างมี ความสุขมุ่งเน้ นการเรี ยนการสอนตาม
ธรรมชาติให้ นกั เรี ยนได้ ฝึกปฏิบตั ิจริ ง จัดให้ โรงเรี ยนมีความร่ มรื่ น มีต้นไม้ แหล่งนํ ้า บ่อนํ ้า ไร้ ฝนุ่
ไร้ มลภาวะ มี แ ผนผั ง เต็ ม รู ป แบบ มี ห้ องเรี ย น ห้ องสมุ ด ห้ องคอมพิ ว เตอร์ ห้ องทดลอง
ห้ องปฏิบตั ิการ ตลอดจนสนามกีฬาครบถ้ วนเหมาะสมกับสภาพท้ องถิ่นมีอปุ กรณ์การเรี ยนการสอน
ครบครันเหมาะสมกับการใช้ ให้ เกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้ องกับ พรรณี สุวตั ถี ที่ได้ กล่าวไว้ ว่า
ผู้บริหารโรงเรี ยนมีบทบาทสําคัญในการที่จะทําให้ การใช้ ทรัพยากรใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่ให้ ประโยชน์
สูงสุดต่อการจัดการศึกษา เพราะเป็ นหน้ าที่ ความรั บผิดชอบผู้บริ หารโรงเรี ยนที่ จะต้ องมีการ
จัดระบบการจัดการให้ ชดั เจน และเป็ นที่รับทราบกันโดยทัว่ ไป ส่วนบุคลากรนันต้
้ องกําหนดหน้ าที่
ความรับผิดชอบให้ ชดั เจนเช่นกัน โดยยึดหลักความรู้ ความสามารถ ความสนใจ รวมทังภารกิ
้
จ
หลัก ของโรงเรี ย น มี ก ารติ ด ตามดูแ ล การปฏิ บัติ ง านของบุ ค ลากรและให้ ความช่ ว ยเหลื อ
สนับสนุนหรื อร่วมแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้นและมีการประเมินในการทํางาน สําหรับงบประมาณต้ องมี
การวางแผนใช้ เงินโดยยึดผู้เรี ยนเป็ นหลัก ส่วนวัสดุอปุ กรณ์ เหล่านันให้
้ เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า
มีการจัดระบบเก็บและบํารุงรักษาอย่างดี
นอกจากนี ย้ งั มีงานวิจัยที่กล่าวถึงการสนับสนุนทรั พยากร ดังที่ ศุภร บุญราช ได้
ทําการศึกษาเรื่ อง การปฏิบตั ิและความคาดหวังเกี่ยวกับการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 พบว่า โรงเรี ยนการรับทราบนโยบายเกี่ยวกับ
นโยบายการระดมทรัพยากร การปฏิบตั ิจริ งของโรงเรี ยนและวิธีการที่โรงเรี ยนใช้ ในการระดม
ทรัพยากรแต่อย่างไรก็ตามการมีส่วนร่ วมของชุมชนในการระดมทรัพยากรยังน้ อยมาก ปั ญหาที่
โรงเรี ยนประสบปั ญหาคือด้ านการเงิน และความคาดหวังกับผลที่จะเกิดขึ ้นเมื่อใช้ มาตรการในการ
ระดมทรัพยากรคือ บุคคล ชุมชนองค์กรต่างๆ เข้ ามามีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษามากยิ่งขึ ้น
งบประมาณด้ านการศึกษาจะมีมากขึ ้นคุณภาพการศึกษาของประเทศจะดีขึ ้น ส่วน สมพร แดงสวัสดิ์
้ ้นฐาน พบว่า
ได้ ศึกษาปั ญหาการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อการบริ หารสถานศึกษาขันพื
ปั ญหาการระดมทรัพยากรทางการศึกษามีทงด้
ั ้ านบุคลากร ด้ านการจัดการ ด้ านวัสดุอุปกรณ์
และด้ านการเงิน ส่วน นงเยาว์ ศักดาศักดิ์ ได้ ศกึ ษาระบบบริ หารจัดการการเงินนอกงบประมาณ
ในสถานศึกษาขนาดเล็ก พบว่า สถานศึกษาใช้ วิธีการเข้ าหาแหล่งทุน โดยผู้บริ หารและ
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คณะกรรมการใช้ ศกั ยภาพเดินเข้ าไปหา ทําสัมพันธไมตรี ทงในระยะสั
ั้
นและระยะยาว
้
มีการร่ วม
กิจกรรมส่วนตัวและกิจกรรมส่วนรวม เพื่อที่จะเชื่อมโยงจากความสัมพันธ์ มาสูก่ ิจกรรมหาเงินทุน
ให้ โรงเรี ยน ทังนี
้ ้คนเราเมื่อมีความสัมพันธ์ที่ดีตอ่ กัน ย่อมมีความผูกพัน ย่อมเห็นอกเห็นใจ จึงยอม
ช่วยเหลือกันด้ วยความเต็มใจ ส่วน ศิริพร สุขสวัสดิ์ ยังได้ ศกึ ษาสภาพปั ญหาและความต้ องการ
ในการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พบว่า สถานศึกษาส่วนใหญ่
มีความขาดแคลนทางด้ านทรัพยากรในทุกๆ ด้ าน ความต้ องการทรัพยากรจึงมีสภาพปั ญหาใน
ั ฑ์ สิ่งก่อสร้ าง ด้ านบุคลากร
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เช่น ด้ านงบประมาณ ด้ านวัสดุ ครุ ภณ
ด้ านความรู้ ในการจัดการศึกษา จึงจํ าเป็ นอย่างยิ่งที่ต้องจัดหาทรั พยากรให้ เพียงพอ เพื่อจะ
สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการแก้ ปัญหาคุณภาพนักเรี ยนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
5. องค์ ประกอบด้ านความสามารถในการแก้ ปัญหา เป็ นองค์ประกอบที่มีความสําคัญ
เป็ นอันดับ 5 เมื่อพิจารณาข้ อคําถามของแบบสอบถามประกอบด้ วยลักษณะต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
(1) โรงเรี ยนจัดทําเอกสาร บัญชี การเงินอย่างเป็ นระบบ (2) โรงเรี ยนจัดทําเอกสารทะเบียน
พัสดุ อย่างเป็ นระบบ (3) โรงเรี ยนจัดสวัดิการ กองทุน ช่วยเหลือนักเรี ยนที่ประสบปั ญหา และ
(4) โรงเรี ยนมีการตรวจสอบ และควบคุมหลักฐานการใช้ งบประมาณ
องค์ ป ระกอบนี ป้ ระกอบด้ ว ยตัว แปรที่ มี ค่า นํ า้ หนัก ตัว แปรในองค์ ป ระกอบ (factor
loading) อยู่ระหว่าง .555 - .871 มีคา่ ความแปรปรวนของตัวแปรเท่ากับ 2.637 และค่าร้ อยละ
ของความแปรปรวนเท่ากับ 2.029 ซึง่ อธิบายถึงความสอดคล้ องหรื อความสัมพันธ์ของตัวแปรทัง้
4 ตัวแปรในองค์ประกอบที่ 5 แสดงให้ เห็นว่า ผู้ให้ ข้อมูลสุขภาพองค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษา
มีความคิดเป็ นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้ องกัน แสดงว่าตัวแปรทัง้ 4 ตัวแปรสามารถจัด
อยู่ในกลุ่มองค์ประกอบที่ 5 ความสามารถในการแก้ ปัญหา ซึง่ อธิบายได้ ว่า ความสามารถใน
การแก้ ปั ญ หา หมายถึ ง ความสามารถของผู้บริ ห ารในการแก้ ปัญ หาต่า ง ๆ ที่ เ กิ ดขึน้ ภายใน
โรงเรี ยนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การแก้ ปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับนักเรี ยน มีการจัดระบบบัญชี
การเงิ น พัสดุ ดําเนินการตรวจสอบและควบคุมเพื่อให้ การบริ หารจัดการมี ประสิทธิ ภาพเกิ ด
ประสิทธิผลสูงสุด เป็ นต้ น สอดคล้ องกับแนวคิดของนักวิชาการหลายท่าน ดังนี ้ มายส์ (Miles)
ได้ กล่าวถึงมิติของสุขภาพองค์การไว้ ว่า ความเหมาะสมในการแก้ ปัญหา (problem - solving
adequacy) หมายถึง ความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพโดยการใช้ ทรัพยากร
น้ อยที่สดุ และเกิดความตึงเครี ยดน้ อยที่สดุ นอกจากนี ้ วีระพล สุวรรณนันต์ ได้ ให้ คําจํากัดความ
ของปั ญหาไว้ ว่า ปั ญหาเป็ นสภาพเหตุการณ์ที่จะเกิดในอนาคต มีแนวโน้ มที่จะไม่ตรงกับความ
ต้ องการ ส่วน ยุดา รักไทย และ ธนิกานต์ มาฆะศิรานนท์ ให้ ความหมายว่า ปั ญหาคือ ช่องว่าง
ระหว่างสภาพการณ์ปัจจุบนั กับสภาพการณ์ที่เราต้ องการให้ เกิดขึ ้น และการแก้ ปัญหาคือ การทํา
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ให้ เกิดสภาพการณ์ที่เราคาดหวัง สอดคล้ องกับ รวีวรรณ จุทอง ที่กล่าวว่า ปั ญหา คือ สภาพการ
ที่เกิดขึ ้น ไม่ตรงกับความต้ องการที่บคุ คลหรื อกลุม่ ต้ องการ และ การแก้ ปัญหา คือ การทําให้ เกิด
สภาพการณ์ที่คาดหวัง และกิลลีส (Gillies) ได้ แบ่งปั ญหาเป็ น 3 ประเภท ดังนี ้ 1) ปั ญหาที่ไม่
ซับซ้ อน (Problem of simplicity)เป็ นปั ญหาที่เกิดจากปั จจัย 2 ปั จจัย ที่มีความสัมพันธ์กนั โดยตรง
2) ปั ญหาที่เริ่ มมีความซับซ้ อน (Problem of disordered complexity) เป็ นปั ญหาที่เกิดจาก หลาย
ปั จจัยเข้ ามาสัมพันธ์ กนั และ 3) ปั ญหาที่มีความซับซ้ อน (Problem of organized complexity)
เกิดจากปั จจัย หลายปั จจัยและเป็ นปั จจัยที่มีขนาดใหญ่ มาเกี่ยวข้ องสัมพันธ์กนั
นอกจากนี ้ คิ ก (Kirk) ได้ ศึ ก ษาถึ ง การแก้ ปั ญหาและอธิ บ ายว่ า เป็ นพื น้ ฐานของ
กระบวนการคิดและวิธีการจัดระบบข้ อมูลของสมองร่ วมไปกับประสบการณ์ เพื่อนําไปสู่การ
พิจารณาทางเลือกที่ดีที่สดุ ในการแก้ ปัญหา โดยที่ทางเลือกนันอาจเป็
้
นคําตอบง่าย ๆ อธิบายได้
ชัดเจน หรื อเป็ นความยุ่งยากซับซ้ อนต่อการนําไปปฏิบตั ิเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายอย่างสมบูรณ์ ซึง่
พวงเพ็ญ ชุณหปราณ ได้ กล่าวว่า การแก้ ปัญหาไม่ใช่หน้ าที่ของผู้บริหารเท่านัน้ แต่เป็ นหน้ าที่ของ
บุคลากรทังหมดวิ
้
ธีการที่ดีที่สุดในการแก้ ปัญหาแต่ละปั ญหาที่คล้ ายคลึงกันอาจแตกต่างกันไป
และไม่ใช่วิธีใดวิธีหนึง่ เสมอไป การแก้ ปัญหาเป็ นเรื่ องที่ฝึกหัดได้ คนที่จะแก้ ปัญหาได้ ดีนนจะต้
ั ้ องมี
ทัศนคติที่ดีต่อการแก้ ปัญหา และส่วนที่ยากที่สดุ ของการแก้ ปัญหาคือทําอย่างไรจึงจะสามารถ
เลือกข้ อมูลที่ถกู ต้ องที่สดุ ที่มีอยู่มาใช้ ส่วนยุดา รักไทย และธนิกานต์ มาฆะศิรานนท์ ได้ เสนอวิธี
เก็บรวบรวมข้ อมูลเพื่อการแก้ ปัญหากระทําได้ 3 วิธี คือ การออกแบบสอบถาม (questionnaire)
การสัมภาษณ์ (interviewing) และการสังเกตโดยตรง (direct observation) หากองค์การมีการ
แก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ จะเป็ นตัวช่วยเสริ ม ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน แรงจูงใจในการ
ทํางาน ภูมิพลังแห่งปั ญญา แก่ทกุ คนในองค์การ ทุนปั ญญา ที่สะสมไว้ ในองค์การ ที่ค่แู ข่งไม่
สามารถยื ้อแย่งได้ นอกจากนี ้ ยุดา รักไทย และธนิกานต์ มาฆะศิรานนท์ ยังได้ เสนอขันตอนการ
้
้
ดังนี ้ ขันที
้ ่ 1 เข้ าใจสถานการณ์ ขันที
้ ่ 2 กําหนดปั ญหาให้ ถกู ต้ องชัดเจน
แก้ ปัญหาไว้ 7 ขันตอน
ขันที
้ ่ 3 วิเคราะห์สาเหตุสําคัญ ขันที
้ ่ 4 หาวิธีแก้ ที่เป็ นไปได้ ขันที
้ ่ 5 เลือกวิธีการแก้ ที่ดีที่สดุ ขันที
้ ่6
วางแผนการปฏิบตั ิ และขันที
้ ่ 7 ติดตามและประเมินผล
6. องค์ ประกอบด้ านภาวะผู้นําแบบกิจสัมพันธ์ เป็ นองค์ประกอบที่มีความสําคัญ
เป็ นอันดับ 6 เมื่อพิจารณาข้ อคําถามของแบบสอบถามประกอบด้ วยลักษณะต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
(1) ผู้บริหารกําหนดกรอบภาระหน้ าที่และแนวทางในการปฏิบตั งิ านของครู (2) ผู้บริ หารมีอิทธิพล
ต่อการปฏิบตั งิ านครู (3) บุคลากรทราบถึงวิสยั ทัศน์เป้าหมายในการทํางานของโรงเรี ยน และ (4)
นักเรี ยนให้ ความสําคัญเกี่ยวกับวิชาการ
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องค์ ป ระกอบนี ป้ ระกอบด้ ว ยตัว แปรที่ มี ค่า นํ า้ หนัก ตัว แปรในองค์ ป ระกอบ (factor
loading) อยู่ระหว่าง .503 - .879 มีคา่ ความแปรปรวนของตัวแปรเท่ากับ 2.218 และค่าร้ อยละ
ของความแปรปรวนเท่ากับ 1.707 ซึง่ อธิบายถึงความสอดคล้ องหรื อความสัมพันธ์ของตัวแปรทัง้ 4
ตัวแปรในองค์ประกอบที่ 6 แสดงให้ เห็นว่า ผู้ให้ ข้อมูลสุขภาพองค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษา
มีความคิดเป็ นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้ องกัน แสดงว่าตัวแปรทัง้ 4 ตัวแปรสามารถจัด
อยู่ในกลุม่ องค์ประกอบที่ 6 ภาวะผู้นําแบบกิจสัมพันธ์ ซึง่ อธิบายได้ ว่า ภาวะผู้นําแบบกิจสัมพันธ์
หมายถึง เป็ นพฤติกรรมของผู้บริ หารที่แสดงออกและมีอิทธิพลต่อครู และเพื่อนร่ วมงาน ที่ม่งุ เน้ น
ความสําเร็ จตามความมุ่งหมายขององค์การ เช่น การที่ผ้ บู ริ หารเน้ นให้ บคุ ลากรทราบถึงวิสยั ทัศน์
เป้าหมาย ให้ ความสําคัญเกี่ยวกับวิชาการหรื อมีการกําหนดกรอบภาระหน้ าที่และแนวทางในการ
ปฏิบตั งิ านของครู สอดคล้ องกับแนวคิดของนักวิชาการหลายท่าน ดังนี ้ ฟี สแมน (Fleishman) ได้
กล่าวว่า ผู้นําแบบกิจสัมพันธ์ จะมีความกระตือรื อร้ น มีความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ มีมนุษย์สมั พันธ์
ในกลุม่ ชักนําให้ มีการสร้ างแบบแผนที่ดีและสร้ างช่องทางของการติดต่อสื่อสารให้ มีความสามารถ
ติดต่อกับบุคคลทุกคน และสามารถอธิบายถึงวิธีการทํางาน ทังยั
้ งสามารถนําศักยภาพที่มีอยูข่ อง
ผู้ใต้ บงั คับบัญชามาใช้ ให้ งานบรรลุผลสําเร็ จและสร้ างประโยชน์ให้ แก่องค์การมากที่สดุ ผู้นําที่ม่งุ
กิจสัมพันธ์ สงู มักจะพิถีพิถันกับการมอบหมายงานและมีความคาดหวังในผลการปฏิบตั ิงานของ
ผู้ใต้ บงั คับบัญชาไว้ สงู เพื่อให้ ได้ เป็ นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดและสําเร็ จตามเวลาที่ต้องการ สอดค้ อง
กับ เรดดิน (Reddin) ที่กล่าวว่าผู้นําแบบนี ้จะเป็ นคนที่เอาการเอางาน ยึดถืองานเป็ นหลักการใหญ่
สนใจมุ่งงานมาก ขยัน มัน่ ใจ กล้ าทํา มีความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ ชอบกําหนดงานให้ ผ้ อู ื่น ไม่คิดถึง
จิตใจผู้อื่น จึงไม่เอาใคร ไม่มีเพื่อน เป็ นต้ น ส่วนเสริ มศักดิ์ วิศาลาภรณ์ กล่าวว่า ผู้นําแบบกิจ
สัมพันธ์ นี ้จะการกําหนดคุณลักษณะของงานที่ต้องการ การกําหนดบทบาทของผู้นําและผู้ตาม
การมอบหมายงานและความรับผิดชอบการกําหนดวิธีการสื่อสารซึง่ มักจะเป็ นการสื่อสารทางเดียว
จากผู้นํา ข้ างบนลงสู่ผ้ ูตามเบื อ้ งล่างการกํ าหนดกระบวนการวิธี ทํางานและการจัดตารางการ
ทํางาน เป็ นต้ น เป็ นพฤติกรรมของผู้นําที่เน้ นมุ่งงานสําเร็ จ โดยผู้ตามซึง่ ปฏิบตั ิงานมีโอกาส
เรี ยกร้ องและเสนอเงื่อนไขต่างๆ ได้ น้อยมาก ซึง่ สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ กล่าวเสริ มว่า ผู้นําแบบ
กิจสัมพันธ์ จะมีพฤติกรรมของผู้บริ หารที่ม่งุ เน้ นทังงานและความสํ
้
าเร็ จของงาน โดยสร้ างความ
เข้ าใจในเรื่ อง เป้าหมาย ภารกิจ กฎ ระเบียบต่าง ๆ และวิธีปฏิบตั ิ มีทศั นคติและความคาดหวัง
ที่ชดั เจนต่อผู้ใต้ บงั คับบัญชา มีการควบคุมมาตรฐานการทํางานและมีระเบียบวิธีการปฏิบตั ิงานที่
ชัดเจน จะเห็นได้ วา่ ภาวะผู้นํามีความสําคัญอย่างมากต่อการพัฒนาองค์การ
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นอกจากนี ้ฮาลปิ น ไวเนอร์ และสตอกดิล (Halpin, Winer, Stogdill) ซึง่ ได้ ศกึ ษาวิจยั
เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้นําใน 2 มิติ คือ กิจสัมพันธ์ (Initiating Structure) กับมิตรสัมพันธ์
(Consideration) ผลการศึกษาสรุ ปได้ ว่าแบบของผู้นํามิติกิจสัมพันธ์และมิตรสัมพันธ์ เป็ นพื ้นฐาน
เบื ้องต้ นของพฤติกรรมผู้นํา และพฤติกรรมผู้นําที่ประสบความสําเร็ จจะเกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิทงั ้
มิติกิจสัมพันธ์ และมิตรสัมพันธ์ ถ้ าผู้นํามีลกั ษณะมุ่งกิจสัมพันธ์ และมิตรสัมพันธ์ สงู จะก่อให้ เกิด
ความพึงพอใจแก่ผ้ รู ่ วมงาน ส่วนเรดดิน (Reddin) ได้ เสนอรูปแบบของผู้นําที่มีประสิทธิภาพไว้ 4
รู ปแบบ ดังนี ้ 1) ผู้ทําตามระเบียบหรื อผู้คุมกฏ (bureaucrat) 2) ผู้นําเผด็จการที่มีศิลป์หรื อผู้
บุกเบิก (benevolent autocrat) 3) นักพัฒนาหรื อผู้เสนอแนะ (develop) 4) นักบริ หารหรื อผู้นําทีม
(executive) ส่วน ประสาน ทองพูล และทิพวรรณ ทองพูล ยังได้ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากยังมี
การสร้ างภาวะผู้นําที่คาดหวังแล้ วควรมีการเพิ่มประสิทธิภาพในการเป็ นผู้นํา ได้ แก่ การประชุม
สัมมนา การศึกษาดูงาน การให้ การเสริ มแรง จากการศึกษาของเฮิร์บส์ท (Herbst) ได้ ศึกษา
ภาวะผู้นําทางการเป็ นผู้ให้ บริ การขององค์การและความสัมพันธ์ ที่มีต่อประสิทธิผลของโรงเรี ยน
มัธยมศึกษา พบว่า ครูใหญ่ที่มีภาวะผู้นําสูง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผู้เรี ยนจะสูงตามไปด้ วย
โดยเฉพาะในวิชาคณิตศาสตร์ การอ่านและผลการเรี ยนตลอดปี ของนักเรี ยน ทางด้ านงานวิจยั ของ
เดอ สตีฟาโน (DeStefano) พบว่าประสิทธิผลของโรงเรี ยนเกิดจากการมีระเบียบวินยั ของผู้นํา
และรู ปแบบภาวะผู้นํ าของครู ใ หญ่ งานวิจัยของ วัสต์ ส (Watts) พบว่า สุข ภาพองค์ การของ
โรงเรี ยนมีความสําคัญต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวะผู้นําของ
ครู ใหญ่ ซึ่งเน้ นทางด้ านมิตรสัมพันธ์ และกิจสัมพันธ์ งานวิจยั ของบราเซ่ (Blasé) ได้ ทําการวิจยั
เชิงคุณภาพเกี่ยวกับการขาดภาวะผู้นําของผู้บริ หารโรงเรี ยนในการปฏิบตั ิหน้ าที่จากทัศนะของครู
พบว่า ผู้บริหารที่ขาดภาวะผู้นําที่มีความบกพร่องคือละเลยต่อการเอาใสใส่ครูทงทางด้
ั้
านร่างกาย
อารมณ์ และจิตใจ เช่น ไม่ให้ ความร่ วมมือในการใช้ อุปกรณ์ การสอน ขาดความสัมพันธ์ กับ
ผู้ร่วมงานและอื่น ๆ ส่งผลต่อประสิทธิภาพขององค์การ ส่วนเมเนสเซส-ทรี โน (Meneses-Trejo)
ได้ ศึกษาลักษณะภาวะผู้นําที่มีประสิทธิผลกับความสําเร็ จของงาน พบว่า ผู้บริ หารที่มีศกั ยภาพ
การทํางานการศึกษาตํ่ามักขาดความรอบคอบ ไม่สามารถแก้ ปัญหาความขัดแย้ ง งานวิจยั ของเมลีย์
(Marley) ได้ ศกึ ษาพฤติกรรมที่แสดงถึงภาวะผู้นําที่มีประสิทธิผล เฉพาะกรณี พบว่า ภาวะผู้นําที่
มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลนัน้ เกิ ด ขึ น้ เพราะ ได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากบุค คลในการสร้ างวิ สัย ทัศ น์ แ ละการ
ดํ า เนิ น การตามวิ สัย ทัศ น์ โดยผู้บ ริ ห ารรู้ จัก การใช้ พ ลัง อํ า นาจขับ เคลื่ อ นโรงเรี ย นจนมุ่ง ไปสู่
ความสําเร็ จ
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7. องค์ ประกอบด้ านการอยู่ร่วมกันของบุคลากร เป็ นองค์ประกอบที่มีความสําคัญ
เป็ นอันดับ 7 เมื่อพิจารณาข้ อคําถามของแบบสอบถามประกอบด้ วยลักษณะต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
(1) ครู พึงพอใจต่อสวัสดิการที่โรงเรี ยนจัดให้ (2) มีกิจกรรมพบปะสังสรรค์นอกเวลาการทํางาน
ระหว่างผู้บริ หารกับครูในงานต่าง ๆ และ (3) โรงเรี ยนมีระบบสวัสดิการให้ กบั ครู
องค์ ป ระกอบนี ป้ ระกอบด้ ว ยตัว แปรที่ มี ค่า นํ า้ หนัก ตัว แปรในองค์ ป ระกอบ (factor
loading) อยู่ระหว่าง .525 - .974 มีคา่ ความแปรปรวนของตัวแปรเท่ากับ 2.115 และค่าร้ อยละ
ของความแปรปรวนเท่ากับ 1.627 ซึง่ อธิบายถึงความสอดคล้ องหรื อความสัมพันธ์ของตัวแปรทัง้ 3
ตัวแปรในองค์ประกอบที่ 7 แสดงให้ เห็นว่า ผู้ให้ ข้อมูลสุขภาพองค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษามี
ความคิดเป็ นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้ องกัน แสดงว่าตัวแปรทัง้ 3 ตัวแปรสามารถจัดอยู่
ในกลุม่ องค์ประกอบที่ 7 การอยู่ร่วมกันของบุคลากร ซึง่ อธิบายได้ ว่า การอยู่ร่วมกันของบุคลากร
หมายถึง เป็ นสภาวะการอยู่ร่วมกันของครู ภายในโรงเรี ยน ผู้บริ หารมีหน้ าที่สร้ างทํานุบํารุ งให้ ครู
อยู่ร่วมกันด้ วยความกลมเกลียวสามัคคี พึงพอใจ มีความสัมพันธ์ ที่ดีต่อกันก่อให้ แรงจูงใจในการ
ทํ า งาน เช่ น มี ร ะบบสวัส ดิ ก ารครู ห รื อ มี ง านเลี ย้ งสัง สรรค์ ร ะหว่ า งครู กับ ผู้ บ ริ ห าร เป็ นต้ น
สอดคล้ องกับแนวคิดของนักวิชาการหลายท่าน ดังนี ้ แนวคิดของฮอยและซาโบ (Hoy and Sabo)
กล่าวว่า การอยูร่ ่วมกันของบุคลากรเป็ นความผูกพันอย่างแน่นแฟ้นของบุคลากรในโรงเรียนที่มีตอ่
กันหรื อความรู้ สกึ ที่ดีต่องานสอน ต่อนักเรี ยน ต่อเพื่อนร่ วมงาน โรงเรี ยนใดที่มีบคุ ลากรที่มีความ
ผูก พัน รั ก ใคร่ ก ลมเกลี ย วกัน ให้ ค วามร่ ว มมื อ ช่ ว ยเหลื อ กัน ปฏบัติ ง านในหน้ า ที่ ด้ ว ยความ
กระตือรื อร้ น เต็มความสามารถ สถานศึกษานันจะมี
้
ประสิทธิภาพประสิทธิผล และเป็ นการสร้ าง
ขวัญในการปฏิบัติงานด้ ว ย สอดคล้ องกับ คอมบ์ ส (Combs) ที่ ได้ กล่าวว่าลักษณะของคนที่
สามารถอยู่ร่วมกันได้ ดีนนจะต้
ั้
องเป็ นผู้ที่ร้ ู จกั ตนเอง คือ มีเจตคติที่ดีต่อการทํางานร่ วมกับคนอื่น
ไม่ย่อท้ อต่อปั ญหาและอุปสรรค ไว้ วางใจเพื่อร่ วมงาน มีหตุผล มีวินยั ในตนเอง มีความเชื่อมัน่
ในตนเอง เห็นคุณค่าในตนเองและน่าคบหาสมาคม เป็ นต้ น
8. องค์ ประกอบด้ านการวางแผน เป็ นองค์ประกอบที่มีความสําคัญเป็ นอันดับ 8
เมื่อพิจารณาข้ อคําถามของแบบสอบถามประกอบด้ วยลักษณะต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้ (1) โรงเรี ยน
บริ การข่าวความเคลื่อนไหวที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การทํางาน (2) โรงเรี ยนมีแผนในการทํางานที่ชดั เจน
และ(3) ผู้บริ หารประเมินผลการปฏิบตั งิ านตามแผนงาน/ โครงการ
องค์ ป ระกอบนี ป้ ระกอบด้ ว ยตัว แปรที่ มี ค่า นํ า้ หนัก ตัว แปรในองค์ ป ระกอบ (factor
loading) อยู่ระหว่าง .504 - .702 มีคา่ ความแปรปรวนของตัวแปรเท่ากับ 1.880 และค่าร้ อยละ
ของความแปรปรวนเท่ากับ 1.446 ซึง่ อธิบายถึงความสอดคล้ องหรื อความสัมพันธ์ ของตัวแปรทัง้
3 ตัว แปรในองค์ ป ระกอบที่ 8 แสดงให้ เห็ น ว่ า ผู้ ให้ ข้ อมู ล สุ ข ภาพองค์ ก ารของโรงเรี ย น
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ประถมศึกษามีความคิดเป็ นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้ องกัน แสดงว่าตัวแปรทัง้ 3 ตัวแปร
สามารถจัดอยู่ในกลุ่มองค์ประกอบที่ 8 การวางแผน ซึง่ อธิบายได้ ว่า การวางแผน หมายถึง
แนวทางในการปฏิบตั ิงานโดยมีจุดมุ่งหมายในการบรรลุเป้าหมายขององค์การ ซึ่งแผนงานของ
องค์ การจะประสบความสําเร็ จได้ นัน้ มีปัจจัยต่าง ๆ เช่น บุคลากรต้ องมี ความรู้ ความสามารถ
แผนงานต้ องมีความชัดเจน มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานตามแผนงานอย่างต่อเนื่อง เป็ นต้ น
สอดคล้ องกับแนวคิดของนักวิชาการหลายท่าน ดังนี ้ ไซมอน, สมิธเบอร์ ก และทอมป์สัน (Simon,
Smithburg and Thompson) กล่าวว่า การวางแผน คือ กิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับอนาคต ในเรื่ อง
การประเมิ น ข้ อ เสนอต่า ง ๆ ที่ มี ใ ห้ เ ลื อ กและเกี่ ย วกับ วิ ธี ก ารต่า ง ๆ ที่ จ ะต้ อ งปฏิ บัติ เ พื่ อ บรรลุ
ความสําเร็ จของข้ อเสนอนันๆ
้ ต่อมา คูนซ์และโอโดเนล (Koontz and O’Donnell) ได้ กล่าวว่า
การวางแผนเป็ นการตัดสินใจล่วงหน้ าว่าจะทําอะไร ทําอย่างไรและใครเป็ นผู้นํา การวางแผนเป็ น
เสมือนสะพานเชื่อมช่องว่างจากปั จจุบนั สูอ่ นาคตที่ต้องการและทําให้ สงิ่ ต่าง ๆ เกิดขึ ้นตามต้ องการ
ซึง่ สอดคล้ องกับ แคท และโรเซนเวก (Kast and Rosenzenweig) ได้ กล่าวว่าการวางแผน คือ
กระบวนการพิจารณาตัดสินใจล่วงหน้ าว่าจะทําอะไร อย่างไร มีการเลือกวัตถุประสงค์ นโยบาย
โครงการและวิธีปฏิบตั ิเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์นนั ้ ๆ ทํานองเดียวกัน ฮิก (Hicks) อธิ บายว่าการ
วางแผนเป็ นหน้ าที่ทางการบริ หารประการแรกที่กระทําเพื่อกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งโดยเฉพาะ
การที่จะวางแผนได้ สําเร็ จผลนันจํ
้ าเป็ นต้ องมีการวิเคราะห์ตวั เลขข้ อมูลจากอดีต การตัดสินใจใน
ปั จจุบนั และการประเมินผลในอนาคตด้ วย
นอกจากนี ้ กูรูเก (Gruuge) ได้ กล่าวถึงกระบวนการวางแผนไว้ ว่า การวางแผนอาจ
แบ่งได้ 6 ขันตอน
้
ดังนี ้ การเตรี ยมการวางแผน (preplanning) การวางแผน (planning) การจัดทํา
แผน (plan formulation) การจัดทํารายละเอียดของแผน (plan elaboration) การนําแผนไปใช้
(implementation) และการประเมินผล (evaluation revision and replanning) สอดคล้ องกับ
ประกอบ คุณารักษ์ ได้ กล่าวถึงกระบวนการวางแผนไว้ วา่ มี 8 ขันตอน
้
ดังนี ้ การกําหนดปั ญหา
และความต้ องการ การกําหนดจุดประสงค์ การวิเคราะห์ข้อสนับสนุนและข้ อจํากัด การกําหนด
ทางเลื อก การวิเคราะห์ ทางเลื อก การตัดสินใจ การจัดทํ าแผนปฏิบัติ และการประเมิ นผล
นอกจากนัน้ พวงรัตน์ เกษรแพทย์ กล่าวถึงการวางแผนกลยุทธ์ ไว้ ว่า การวางแผนกลยุทธ์ เป็ น
กระบวนการคิดหาวิธีที่ดีที่สดุ และนําแผนดังกล่าวไปสู่การปฏิบตั ิการวางแผนที่ดีมีประสิทธิภาพ
สามารถแก้ ปัญหาอุปสรรคขององค์การได้ เป็ นอย่างดี ส่วน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พื น้ ฐาน กล่ า วถึ ง ความสํ า คัญ ของการวางแผนกลยุท ธ์ ว่ า เป็ นรู ป แบบการวางแผนที่ ช่ ว ยให้
หน่วยงานสามารถปฏิบตั ิงานได้ ทนั กับการเปลี่ยนแปลงได้ อย่างเหมาะสม ทําให้ หน่วยงานทํางาน
แก้ ปัญหาอุปสรรคได้ อย่างมี ประสิทธิ ภาพ ซึ่ง สอดคล้ องกับ รั งสรรค์ มณี เ ล็ก ที่ ก ล่าวไว้ ว่า
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หน่ ว ยงานสามารถวางแผนในการปฏิ บัติง านได้ ดี มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สามารถแก้ ไ ขปั ญ หาของ
หน่วยงาน ตลอดจนพัฒนาหน่วยงานให้ บรรลุเป้าหมายที่ กําหนดไว้ ได้ และยังสอดคล้ องกับ
ผลการวิจัยของ ใบศรี พันเทศ ที่ได้ ศึกษาการบริ หารงบประมาณเชิงกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐ : กรณีศกึ ษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบว่า ต้ องมีการพัฒนาระบบบริ หารจัดการ
โดยมหาวิทยาลัยต้ องวางแผนกลยุทธ์ เพื่อกํ าหนดทิศทางองค์การอย่างชัดเจน ทํ าให้ องค์ กรมี
ความความสามารถในการปฏิบตั งิ านแก้ ไขปั ญหาได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. ความสัมพันธ์ ขององค์ ประกอบสุขภาพองค์ การของโรงเรี ยนประถมศึกษา ผลที่ได้
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ขององค์ประกอบสุขภาพองค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษาพบว่า
องค์ประกอบสุขภาพองค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษา ประกอบด้ วย บูรณภาพของสถาบัน ภาวะผู้นํา
แบบมิตรสัมพันธ์ ขวัญในการปฏิบตั ิงาน การสนับสนุนทรัพยากร ความสามารถในการแก้ ปัญหา ภาวะ
ผู้นําแบบกิจสัมพันธ์ การอยู่ร่วมกันของบุคลากร และการวางแผน เมื่อวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ของ
องค์ ป ระกอบสุข ภาพองค์ ก ารโรงเรี ย นประถมศึ ก ษาทัง้ ในเชิ ง ประจัก ษ์ พ บว่ า องค์ ป ระกอบ
ความสัมพันธ์ ของแต่ละองค์ประกอบมีนํ ้าหนักไม่เท่ากัน และเมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ ทงั ้ เชิง
ประจักษ์ และเชิงตรรกะ พบว่า องค์ประกอบทุกตัวมีความสัมพันธ์ต่อองค์ประกอบความสามารถ
ในการแก้ ปัญหา โดยที่ บูรณภาพของสถาบัน ภาวะผู้นําแบบมิตรสัมพันธ์ ขวัญในการปฏิบตั ิงาน
การสนับสนุนทรัพยากร และการวางแผนมีความสัมพันธ์ โดยตรงต่อความสามารถในการแก้ ปัญหา และ
ภาวะผู้นําแบบกิจสัมพันธ์ การอยู่ร่วมกันของบุคลากร และการวางแผนมีความสัมพันธ์ โดยอ้ อมกับ
ความสามารถในการแก้ ปัญหา โดยส่งผ่านขวัญในการปฏิบตั ิงาน ซึง่ สอดคล้ องกับแนวความคิดของ
นักวิชาการหลายท่านซึง่ ได้ กล่าวถึงบูรณภาพของสถาบันที่สง่ ผลต่อความสามารถในการแก้ ปัญหา
อาทิ เกรี ยง กัลป์ตินนั ท์ ได้ กล่าวไว้ วา่ ชุมชนส่วนใหญ่มีความต้ องการมีสว่ นร่วมในการบริ หารจัด
้ วยงานที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษา ควรปรับระบบการบริ หารจัดการ
โรงเรี ยนในทุกด้ าน ดังนันหน่
และเปิ ดโอกาสให้ ชมุ ชนเข้ ามามีส่วนร่ วมให้ มากขึ ้น โดยกระจายอํานาจไปสู่โรงเรี ยนและชุมชนให้
มากและกระจายไปทุกพื ้นที่อย่างกว้ างขวาง ซึ่งวิธีการดําเนินงานควรใช้ รูปแบบที่หลากหลาย
พัฒ นาบุค ลากรให้ มี ค วามพร้ อมสอดรั บ กับ ชุ ม ชน นอกจากนัน้ เผยแพร่ ผ ลการดํ า เนิ น งาน
ประชาสัมพันธ์และเปิ ดโอกาสให้ กลุม่ บุคลากร ได้ เข้ ามามีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรี ยน
อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันในทุกพื ้นที่การศึกษา เนื่องจากการบริ หารแบบการมีส่วนร่ วม
สามารถแก้ ปัญหาต่างๆ และพัฒนาโรงเรี ยนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วน เสริ มศักดิ์ วิศาลาภรณ์
ให้ ทศั นะว่า สถานศึกษามีความอิสระในการบริ หารจัดการมากขึ ้น ภายใต้ การมีส่วนร่ วมในการ
ตัดสินใจของ ครู นักเรี ยน ผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน โดยมุ่งให้ อํานาจแก่คณะกรรมการสถานศึกษา
ใน 3 เรื่ องคือ งบประมาณ บุคลากร หลักสูตร จะทําให้ โรงเรี ยนสามารถแก้ ปัญหาในเรื่ องเหล่านี ้ได้

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

352
อย่างมีประสิทธิ ภาพส่งผลต่อคุณภาพนักเรี ยนในที่ สุด ส่วนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ ที่ได้ กล่าวว่า คณะกรรมการสถานศึกษาในประเทศไทย มีอํานาจในการปฏิบตั ิหน้ าที่ตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้ วยคณะกรรมการสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พ.ศ. 2543 ในการเข้ ามามี
ส่วนร่วมอย่างแท้ จริ งของสถานศึกษา มีหน้ าที่ปฏิบตั ิงานในฐานะผู้ให้ คําแนะนํา คําปรึกษา ให้ ความ
ช่วยเหลือในด้ านทรัพย์สนิ และประสานงานระหว่างโรงเรี ยนและชุมชนท้ องถิ่นเท่านัน้ และที่สําคัญจะ
ทําหน้ าที่ของการร่วมกําหนดนโยบายและการติดตามประเมินผล การวิเคราะห์ปัญหา แก้ ปัญหา
รวมทังการมี
้
ส่วนร่ วมในการจัดการเรี ยนการสอนของสถานศึกษา ส่วน วอเทอร์ แมน (Waterman)
กล่าวว่าความสัมพันธ์ ระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรี ยนในด้ านการศึกษาของเด็กมีความเชื่อมโยงกับผล
การศึกษาอย่างแท้ จริ ง โดยความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรี ยนมีผลต่อการเรี ยนของเด็กเนื่อง
ผู้ปกครองมี ความเข้ าใจบทบาทหน้ าที่ ทําให้ ช่วยเหลือครู เกี่ ยวกับการเรี ยนของเด็กได้ เป็ นอย่างดี
ดังนัน้ จึงควรมีความร่ วมมื อระหว่างโรงเรี ยนและผู้ปกครองเพื่อแก้ ไขผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของ
นักเรี ยน ทํานองเดียวกัน ไรด์เอาท์ (Rideout) กล่าวว่า ทังครู
้ และผู้ปกครองต้ องการเข้ ามามีสว่ น
ร่ วมรับผิดชอบในการดําเนินการจัดการศึกษา และต้ องการให้ สภาโรงเรี ยนทําหน้ าที่ให้ คําปรึ กษา
หารื อในการดําเนินงานแก้ ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นภายในโรงเรี ยน โดยที่ทงผู
ั ้ ้ ปกครองและครูต้องการ
ให้ มีการปรับเปลี่ยนแนวการดําเนินงานโดยเปิ ดโอกาสให้ โอกาสให้ ผ้ มู ีสว่ นร่วมในบทบาทต่าง ๆ และมี
การกระจายอํานาจในการส่งงบประมาณมายังโรงเรี ยนเพื่อเป็ นการแก้ ปัญหาเกี่ยวกับงบประมาณ
นอกจากนี ภ้ าวะผู้นําแบบมิ ตรสัมพันธ์ ยังส่งผลต่อความสามารถในการแก้ ปัญหา ดังที่
ปราณี เอื ้อวิริยานุกลู กล่าวไว้ ว่า ผู้บริ หารที่มีภาวะผู้นํามีผลต่อการแก้ ปัญหาของทีมงาน ผู้นําที่
มีมนุษยสัมพันธ์เข้ าใจถึงปั ญหาของผู้ร่วมงานสร้ างความไว้ วางใจบุคลากรเมื่อทุกคนมีความเข้ าใจ
สามัคคีกนั ในกลุม่ ทําให้ ปัญหาในกลุม่ ผู้ร่วมงานคลี่คลายลง นอกจากนันขวั
้ ญในการปฏิบตั งิ านยัง
ส่งผลต่อความสามารถในการแก้ ปัญหา ดังแนวคิดของ ราฟ เดวิส (Ralph C. Davis) ได้ กล่าว
ว่า ขวัญเป็ นสภาพที่ เกิ ดขึน้ และสะท้ อนให้ เห็นถึงสภาพจิตใจ สภาพการทํ างาน เช่น ความ
กระตื อ รื อ ร้ น อารมณ์ ความหวัง ความเชื่ อ มั่น และองค์ ป ระกอบอื่ น ๆ และโรธี ส เบอร์ เ กอร์
(Roethlisberyer) ได้ ก ล่ า วว่ า ขวัญ เป็ นสิ่ ง ที่ ม องไม่ เ ห็ น ชัด แต่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ สิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง ที่ มี
ความสําคัญมากเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ของบุคคลต่าง ๆ ภายในกลุ่มหรื อในหน่วยงานเดียวกัน
สอดคล้ องกับ สร้ อยตระกูล (ติวยานนท์) อรรถมานะ ขวัญ คือ ทัศนคติ ความตังใจ
้
แรงจูงใจ
หรื อการกระตุ้นที่มีในหมู่สมาชิกของกลุ่มในการปฏิบตั ิงานเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายขององค์การ
อย่างมีประสิทธิภาพด้ วยความเต็มใจและด้ วยความมานะบากบัน่ นอกจากนี ้ขวัญยังเกี่ยวข้ องกับ
ความรู้ สึกแห่งการมีส่วนร่ วมในการดําเนินงานแก้ ปัญหาขององค์การเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายของ
องค์การ นอกจากนี ้ อุทยั หิรัญโต ได้ กล่าวถึงความสําคัญของขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั งิ าน
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ว่า ขวัญกําลังใจในการปฏิบตั ิงาน ไม่ใช่เป็ นสิ่งที่ผ้ บู ริ หารจะบันดาลให้ เกิดขึ ้นหรื อสร้ างขึ ้นได้ ใน
วัน เวลาอัน รวดเร็ ว และดํ า รงอยู่ไ ด้ ต ลอดไป หากแต่ข วัญ และกํ า ลัง ใจในการปฏิ บัติ ง านของ
เจ้ าหน้ าที่ ผ้ ูปฏิบัติงานเกิ ดขึน้ ได้ จากการพัฒนามาโดยตลอด และลักษณะที่ บ่งบอกถึงสภาพ
ของขวัญและกํ าลังใจในการปฏิบตั ิงานคือความร่ วมมือรวมถึงความสามารถในการแก้ ปัญหา
เพื่อให้ องค์การบรรลุเป้าหมายที่ได้ กําหนดไว้ ส่วน นิภา (ทองไทย) แก้ วศรี งาม กล่าวว่า ผู้ที่มีขวัญ
ในการปฏิ บัติง านที่ ดีจะมี พฤติกรรมที่ ตัง้ ใจทํ างานอุทิศตนเพื่ อองค์ การ ทุ่มเทเสียสละให้ การ
ร่ วมกันแก้ ปัญหาขององค์การ ทองใบ สุดชารี ได้ กล่าวว่า องค์การใดที่มีขวัญของกลุ่มสูงย่อม
แสดงให้ เห็นว่า ขวัญในระดับบุคคลจะสูงเช่นกัน ซึง่ จะส่งผลให้ การปฏิบตั ิภารกิจขององค์การมี
ประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผล สอดคล้ องกับ เอลเลนเบิร์ก (Ellenberg) ที่ได้ ศึกษาปั จจัยที่ส่งผล
กระทบต่อขวัญกํ าลังใจของครู พบว่า ขวัญกํ าลังใจของครู ส่งผลให้ นักเรี ยนมี คุณภาพสูงด้ ว ย
เนื่องจากเกิดการทุ่มเทเสียสละให้ การทํางาน อุทิศตนแก้ ปัญหาหรื ออุปสรรคในการทํางานเพื่อ
คุณภาพนักเรี ยนในภาพรวม
นอกจากนี ก้ ารสนั บ สนุ น ทรั พ ยากรยัง ส่ ง ผลต่ อ ความสามารถในการแก้ ปั ญ หา
เนื่องจากการสนับสนุนทรัพยากร หมายถึง ความสามารถของผู้บริหารในการจัดสรรทรัพยากรของ
องค์การ ในเรื่ องของการจัดทํางบประมาณ การกําหนดกิจกรรม การวิเคราะห์จดุ คุ้มทุนมีการใช้
ทรั พ ยากรที่ มี อ ยู่ใ นเกิ ด ประโยชน์ สูง สุด ต่อ การจัด การศึก ษา รวมทัง้ ติด ตามดูแ ล ช่ ว ยเหลื อ
สนับสนุนและแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้น ซึง่ รอบบินส์ และเคาล์เตอร์ (Robbins and Coulter) กล่าวถึง
เทคนิคในการจัดสรรทรัพยากรว่า เมื่อองค์การกําหนดเป้าหมาย (goals) ขึ ้นแล้ ว ผู้บริ หารจะต้ อง
ให้ ความสนใจว่าจะทําอย่างไรหรื อจะมีวิธีการใดที่จะเน้ นที่จะทําให้ องค์การไปสู่เป้าหมายให้ ได้
องค์การจําเป็ นต้ องใช้ ทรัพยากร (resources) ทังหลายร่
้
วมกัน การจัดสรรทรัพยากรที่ดีสง่ ผลต่อ
ประสิทธิภาคในการแก้ ปัญหาและการทํางานขององค์การ ส่วน สุรพล สุปินเจริญ ได้ กล่าวถึงการ
ั ฑ์ที่ดินสิ่งก่อสร้ าง โรงเรี ยนได้ รับไม่เพียงพอ
สนับสนุนด้ านงบประมาณ ค่าวัสดุรายหัว ค่าครุภณ
ส่วนงบประมาณที่จดั สรรได้ เหมาะสมคือ งบประมาณประเภทเงินอุดหนุนทัว่ ไป ดังนี ้จึงทําให้
โรงเรี ยนโดยทัว่ ไปไม่สามารถแก้ ปัญหาหรื อพัฒนาองค์การได้ อย่างเต็มศักยภาพเนื่องจากกาขาด
แคลนงบประมาณ ตามที่ ศุภร บุญราช ได้ กล่าวถึง ความคาดหวังเกี่ยวกับการระดมทรัพยากร
พบว่า มาตรการในการระดมทรัพยากรตามที่กําหนดไว้ ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2542 คณะกรรมการสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน คาดหวังว่าจะสามารถนําสู่การปฏิบตั ิที่บงั เกิด
ผลได้ เมื่อใช้ มาตรการในการระดมทรัพยากรคือบุคคล ชุมชนองค์กรต่างๆ เข้ ามามีสว่ นร่วมในการ
จัดการศึกษามากยิ่งขึ ้น งบประมาณด้ านการศึกษาจะมีมากขึ ้นคุณภาพการศึกษาของประเทศจะ
ดีขึ ้น นอกจากนี ้ สมพร แดงสวัสดิ์ ได้ กล่าวว่า ปั ญหาการระดมทรัพยากรทางการศึกษาต่าง ๆ
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ดังนี ้ 1) ด้ านบุคลากรนันขาดการจั
้
ดเก็บข้ อมูล 2) ด้ านการจัดการ 3) ด้ านวัสดุอปุ กรณ์ และ 4)
ด้ านการเงิน เมื่อองค์การประสบปั ญหาเกี่ยวกับการระดมทรัพยากรทําให้ ความสามารถในการ
แก้ ปัญหาขององค์การนันไม่
้ มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ดังที่ เดอสตีฟาโน (De Stefano) กล่าวไว้ วา่
ประสิทธิผลของโรงเรี ยนเกิดจากการใช้ ทรัพยากรของโรงเรี ยน หากโรงเรี ยนมีทรัพยากรที่เพียงพอ
ย่ อ มบริ ห ารจั ด การโรงเรี ย นได้ อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ ง ศิ ริ พ ร สุ ข สวั ส ดิ์ ได้ ศึ ก ษาพบว่ า
สถานศึกษาขันพื
้ ้นฐานส่วนใหญ่เป็ นสถานศึกษาที่มีความขาดแคลนทางด้ านทรัพยากรในทุกๆ
ด้ าน ดังนันหากโรงเรี
้
ยนมีการบริ หารจัดการทรัพยากรให้ มีเพียงพอเหมาะสมกับความต้ องการทํา
ให้ การบริ หารจัดการคุณภาพนักเรี ยนสามารถดําเนินการไปได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพ
นอกจากนี ้ยังภาวะผู้นําแบบกิจสัมพันธ์ การอยูร่ ่วมกันของบุคลากร และการวางแผนมี
อิทธิ พลโดยอ้ อมกับความสามารถในการแก้ ปัญหาโดยส่งผ่านขวัญในการปฏิบตั ิงาน
เมื่อ
พิจารณาภาวะผู้นําแบบกิจสัมพันธ์ที่สง่ ผลต่อขวัญในการปฏิบตั ิงานนัน้ สอดคล้ องกับแนวคิดของ
ฮาลปิ น ไวเนอร์ และสตอกดิล (Halpin, Winer, Stogdill) ได้ กล่าวว่า แบบของผู้นํามิติกิจสัมพันธ์
และมิตรสัมพันธ์ เป็ นพื ้นฐานเบื ้องต้ นของพฤติกรรมผู้นํา และพฤติกรรมผู้นําที่ประสบความสําเร็ จ
จะเกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิทงมิ
ั ้ ติกิจสัมพันธ์ และมิตรสัมพันธ์ ถ้ าผู้นํามีลกั ษณะมุ่งกิจสัมพันธ์ และ
มิตรสัมพันธ์ สงู จะก่อให้ เกิดความพึงพอใจแก่ผ้ รู ่ วมงาน ส่วนอุทยั หิรัญโต ได้ กล่าวถึง ปั จจัยที่
ก่อให้ เกิดขวัญ ได้ แก่ บทบาทของผู้บงั คับบัญชาที่มีอยู่ต่อผู้ใต้ บงั คับบัญชา การมอบหมายงานที่
พอเหมาะกับความรู้ ความสามารถของตน การจัดสภาพการทํางานถูกต้ องตามหลักอนามัย
เกณฑ์ และระเบียบของงาน โอกาสในการแสดงความคิดเห็นและการยอมรับ การให้ บําเหน็จ
รางวัลและการลงโทษ นอกจากนี ้ เว็บเบอร์ (Webber) ได้ ศกึ ษาภาวะผู้นําทางวิชาการและขวัญ
กําลังใจ พบว่า การรับรู้ ของครู เกี่ยวกับแบบผู้นําที่เน้ นงานของผู้บริ หารโรงเรี ยนมีความสัมพันธ์
กับขวัญกํ าลังใจของครู ส่วนการอยู่ร่วมกันของบุคลากรที่ส่งผลต่อขวัญในการปฏิบตั ิงานนัน้
สอดคล้ องกับแนวคิดของ ฮอยและซาโบ (Hoy and Sabo) กล่าวว่า การอยู่ร่วมกันของ
บุคลากรเป็ นความผูกพันอย่างแน่นแฟ้นของบุคลากรในโรงเรี ยนที่มีตอ่ กันหรื อความรู้สกึ ที่ดีตอ่ งาน
สอน ต่อนักเรี ยน ต่อเพื่อร่ วมงาน โรงเรี ยนใดที่มีบุคลากรที่มีความผูกพันรักใคร่ กลมเกลียวกัน
ให้ ความร่ วมมื อช่วยเหลือกัน ปฏบัติงานในหน้ าที่ ด้วยความกระตือรื อร้ น เต็มความสามารถ
สถานศึก ษานัน้ จะมี ประสิท ธิ ภาพประสิท ธิ ผ ล และเป็ นการสร้ างขวัญ ในการปฏิบัติง านด้ ว ย
สอดคล้ องกับ คอมบ์ส (Combs) ที่ได้ กล่าวว่าลักษณะของคนที่สามารถอยู่ร่วมกันได้ ดีนนจะต้
ั ้ อง
เป็ นผู้ที่ร้ ู จกั ตนเอง คือ มีเจตคติที่ดีตอ่ การทํางานร่ วมกับคนอื่น ไม่ย่อท้ อต่อปั ญหาและอุปสรรค
ไว้ วางใจเพื่อร่ วมงาน มีเหตุผล มีวินยั ในตนเอง มีความเชื่อมัน่ ในตนเอง เห็นคุณค่าในตนเอง
และน่าคบหาสมาคม เป็ นต้ น ซึ่งเมื่อบุคลากรสามารถอยู่ร่วมกันได้ ส่งผลต่อขวัญกําลังใจของ
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บุคลากร สุดท้ ายอิทธิพลของการวางแผนที่ส่งผลต่อขวัญในการปฏิบตั ิงานนัน้ ได้ มีนกั วิชาการได้
กล่าวสนับสนุนไว้ คือ อุทยั หิรัญโต ซึง่ กล่าวไว้ วา่ การวางแผน นโยบาย การกําหนดระเบียบ การ
ปฏิบตั ิตนที่ดี การปกครองบังคับบัญชา การจัดสวัสดิการต่าง ๆ ตลอดจนถึงการจัดสิ่งแวดล้ อมที่ดี
ปั จจัยที่ก่อให้ เกิดขวัญในการปฏิบตั งิ าน ได้ แก่ บทบาทของผู้บงั คับบัญชาที่มีอยู่ตอ่ ผู้ใต้ บงั คับบัญชา
การมอบหมายงานที่พอเหมาะกับความรู้ ความสามารถของตน การจัดสภาพการทํางานถูกต้ องตาม
หลักอนามัย เกณฑ์และระเบียบของงาน โอกาสในการแสดงความคิดเห็นและการยอมรับ การให้
บําเหน็จรางวัลและการลงโทษ ลักษณะที่บง่ บอกถึงสภาพของขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั ิงานว่า
จะสูงหรื อตํ่านัน้ ย่อมสังเกตได้ จากระดับความสมํ่าเสมอของผลการปฏิบตั ิงาน สภาพการขาดงาน
และการลางาน คําร้ องทุกข์ และบัตรสนเท่ห์ การวิพากษ์ วิจารณ์ของผู้อื่น
3. ผลการพัฒนาเครื่องมือตรวจวัดสุขภาพองค์ การของโรงเรียนประถมศึกษา
3.1 การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคณ
ู การวิเคราะห์ผลการพัฒนาเครื่ องมือตรวจวัด
ู แบบขันตอน
้
สุขภาพองค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษา ผู้วิจยั ใช้ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
(stepwise multiple regression analysis) ผลที่ได้ จากการวิจยั พบว่า องค์ประกอบสุขภาพองค์การ
ของโรงเรี ยนประถมศึกษา ประกอบด้ วย บูรณภาพของสถาบัน ภาวะผู้นําแบบมิตรสัมพันธ์ ขวัญในการ
ปฏิบตั ิงาน การสนับสนุนทรัพยากร ภาวะผู้นําแบบกิจสัมพันธ์ การอยู่ร่วมกันของบุคลากร และการ
วางแผน มีความสัมพัธ์กนั ทางบวกทุกด้ านอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อนํามาเข้ า
สมการถดถอยพหุคณ
ู แบบขันตอน
้
พบว่าองค์ประกอบที่เข้ าสมการโดยเรี ยงจากอิทธิพลจากมาก
ไปหาน้ อยได้ แก่ ด้ านการวางแผน บูรณภาพของสถาบัน ขวัญในการปฏิบตั งิ าน ภาวะผู้นําแบบ
มิตรสัมพันธ์ และภาวะผู้นําแบบกิจสัมพันธ์ ส่วนการสนับสนุนทรัพยากรและการอยู่ร่วมกันของ
้ เข้ าสมการ แต่อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาแล้ วพบว่า ค่าคงที่ขององค์ประกอบด้ าน
บุคลากรนันไม่
การสนับสนุนทรัพยากรและการอยู่ร่วมกันของบุคลากรนันมาค่
้
า .516 ซึ่งมากพอที่ผ้ วู ิจยั ควร
คํานึงถึงองค์ประกอบด้ านการสนับสนุนทรัพยากรและการอยู่ร่วมกันของบุคลากรในการพัฒนา
สุขภาพองค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษาด้ วยเช่นเดียวกัน ดังนัน้ ในการพิจารณาเกี่ยวกับการ
พัฒนาสุขภาพองค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษานันจะต้
้
องให้ ความสําคัญกับด้ านการวางแผน
มากที่สดุ รองลงมาคือด้ านบูรณภาพของสถาบัน ด้ านขวัญในการปฏิบตั ิงาน ด้ านภาวะผู้นําแบบ
มิตรสัมพันธ์ และด้ านภาวะผู้นําแบบกิจสัมพันธ์ ตามลําดับ
นอกจากนี ้ผู้วิจยั ยังได้ นําข้ อมูลจากโรงเรี ยนที่มีสขุ ภาพดีมาเข้ าสมการถดถอยพหุคณ
ู
แบบขันตอน
้
พบว่าองค์ประกอบที่เข้ าสมการโดยเรี ยงจากอิทธิพลจากมากไปหาน้ อย ได้ แก่ ด้ าน
การวางแผน ขวัญในการปฏิบตั งิ าน ภาวะผู้นําแบบมิตรสัมพันธ์ และบูรณภาพของสถาบัน ส่วน
องค์ประกอบด้ านภาวะผู้นําแบบกิจสัมพันธ์ ด้ านการสนับสนุนทรัพยากร และด้ านการอยู่ร่วมกัน
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ของบุคลากรนันไม่
้ เข้ าสมการ แต่อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาแล้ วพบว่า ค่าคงที่ขององค์ประกอบ
้
ด้ านการอยูร่ ่วมกันของบุคลากรนันมาค่
้
า .510 ซึง่ มากพอที่ผ้ วู ิจยั ควรคํานึงถึงองค์ประกอบทังสาม
ด้ านในการพัฒนาสุขภาพองค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษาด้ วยเช่นเดียวกัน ดังนันในการ
้
พิจารณาเกี่ยวกับการพัฒนาสุขภาพองค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษานันจะต้
้
องให้ ความสําคัญ
กับด้ านการวางแผนมากที่สดุ รองลงมาคือด้ านขวัญในการปฏิบตั ิงาน ด้ านภาวะผู้นําแบบมิตร
สัมพันธ์ และด้ านบูรณภาพของสถาบัน ตามลําดับ
จากผลการวิจัยครั ง้ นีพ้ บว่าการวางแผนเข้ าสมการถดถอยพหุคูณอยู่ในลําดับแรกมี
นํา้ หนักมากที่ สุด ดังนัน้ เมื่อพิจารณาจากสมการพหุคูณแล้ วจึงกล่าวได้ ว่าการพัฒนาสุขภาพ
องค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษานัน้ จะต้ องให้ ความสําคัญกับการวางแผนเป็ นอันดับแรก ซึ่ง
สอดคล้ องกับแนวคิดของ คูนซ์และโอโดเนล (Koontz and O’Donnell) ได้ กล่าวถึงความสําคัญ
ของการวางแผนไว้ ว่า การวางแผนมีความสํา คัญทัง้ ต่อบุคคลและหน่ว ยงาน โดยเฉพาะยิ่ง
องค์การที่มีโครงสร้ างซับซ้ อนเพียงใดการวางแผนยิ่งเป็ นสิ่งที่จําเป็ นต่อองค์การและผู้บริ หารมาก
้ ้เพราะการวางแผนทําให้ การตัดสินใจในการบริ หารจัดการมีเหตุผลและเป็ น
ขึ ้นเช่นเดียวกัน ทังนี
ประโยชน์มากที่สดุ ซึ่งหาปราศจากการวางแผนแล้ ว กรตัดสินใจและการกระทํามักเป็ นไปตาม
ยถากรรม สอดคล้ อง จอห์นสัน แคท และโรเซนเวก (Kast and Rosenzenweig) กล่าวว่าการ
วางแผนเป็ นสิ่งจําเป็ นที่มนุษย์ใช้ ในการเตรี ยมการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ในอนาคตและทําให้ การ
เปลี่ยนแปลงมีความเป็ นไปได้ มากยิ่งขึ ้น ดังที่กล่าวว่าการวางแผนเปรี ยบเสมือนยานพาหนะที่
นํ า ไปสู่ก ารเปลี่ ย นแปลงอย่า งมี ร ะบบ ทํ า นองเดี ย วกัน แดสเลอร์ (Dessler) ได้ ก ล่า วถึ ง
ความสําคัญของการวางแผนไว้ ว่า การวางแผนจะช่วยให้ ผ้ บู ริ หารและผู้ปฏิบตั ิมองไปในอนาคต
้ ง
และเห็นโอกาสที่จะแสวงหาประโยชน์หรื อการกระทําต่าง ๆ ให้ สําเร็ จตามความมุ่งหมายได้ ทังยั
ทําให้ มองเห็นปั ญหา อุปสรรคและภัยคุกคามต่าง ๆเพื่อจะได้ หาทางป้องกัน ตลอดจนการลด
ภาวะความเสี่ยงต่าง ๆ ได้ ด้วย สอดคล้ องกับ สมชัย ศรี สทุ ธิยากร กล่าวไว้ ว่า การวางแผนเป็ น
หน้ าที่อนั ดับแรกของผู้บริ หาร ซึ่งมีนกั วิชาการหลายท่าที่กล่าวถึงหน้ าที่สําคัญของผู้บริ หาร เช่น
กูลคิ และเออร์ วิค (Gulick and Urwick) ได้ กล่าวถึงหน้ าที่บริหารไว้ คือ POSDCoRB และฟาโยล์
(Fayol) กล่าวว่าการบริ หารจะต้ องปฏิบติในสิ่งต่อไปนีค้ ือ การวางแผน การจัดองค์การ การ
บังคับบัญชา การประสานงานและการควบคุม และสอดคล้ องกับแนวคิดของ สนานจิตร สุคนธทรัพย์
ได้ กล่าวไว้ ว่า การวางแผนเป็ นตัวกําหนดทิศทางและความรู้ สกึ ในเรื่ องของความมุ่งหมายสําหรับ
องค์การให้ ผ้ ูปฏิบตั ิงานทุกคนได้ ร้ ู นอกจากนีก้ ารวางแผนยังเป็ นกรอบสําหรับการตัดสินในให้
ผู้ปฏิบตั งิ านได้ เป็ นอย่างดี จึงสามารถป้องกันมิให้ การตัดสินใจแบบแก้ ปัญหาแต่ละครัง้ ไปเท่านันด้
้ วย
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นอกจากนันองค์
้
ประกอบด้ านขวัญในการปฏิบตั ิงานมีอิทธิพลต่อสุขภาพองค์การของ
โรงเรี ยนเรี ยนประถมศึกษาในลําดับที่ 2 ซึง่ สอดคล้ องกับแนวความคิดของ ไซสัน (Sison) ที่กล่าว
ไว้ ว่า ขวัญยังเป็ นสภาวะทางจิตใจ ซึ่งมีผลทําให้ บุคคลทํางานอย่างเต็มใจ และกระตือรื อร้ น
สอดคล้ องกับ สร้ อยตระกูล (ติวยานนท์) อรรถมานะ ที่กล่าวไว้ วา่ ขวัญ หมายถึง ทัศนคติ ความ
ตังใจ
้ แรงจูงใจ หรื อการกระตุ้นที่มีในหมูส่ มาชิกของกลุม่ ในการปฏิบตั ิงานเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมาย
ขององค์ การอย่างมี ประสิทธิ ภาพด้ วยความเต็มใจและด้ วยความมานะบากบั่น และขวัญยัง
เกี่ยวข้ องกับความรู้สกึ แห่งการมีสว่ นร่วมในการดําเนินงาน ตลอดจนมีสว่ นร่วมในความสําเร็จของ
องค์การ ส่วน อุทยั หิรัญโต ได้ กล่าวถึง ปั จจัยที่ก่อให้ เกิดขวัญไว้ ดงั นี ้ บทบาทของผู้บงั คับบัญชา
ที่มีอยู่ต่อผู้ใต้ บงั คับบัญชา การมอบหมายงานที่พอเหมาะกับความรู้ ความสามารถของตน การ
จัดสภาพการทํางานถูกต้ องตามหลักอนามัย เกณฑ์ และระเบียบของงาน โอกาสในการแสดง
ความคิดเห็นและการยอมรับ การให้ บําเหน็จรางวัลและการลงโทษ ทํานองเดียวกัน นิภา (ทองไทย)
แก้ วศรี งาม ได้ กล่าวไว้ ว่า การสร้ างขวัญและกําลังใจเกิดแก่บุคลากรในองค์การ ถือว่าเป็ นการ
สร้ างบรรยากาศของการทํางานที่ดีให้ แก่องค์การได้ การที่บคุ คลในองค์การมีขวัญและกําลังใจที่
ดีในการทํางานจะก่อให้ เกิดความสามัคคีเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทําให้ สมาชิกเกิดการร่ วมแรง
ร่ วมใจกัน ทํ างานด้ วยความเต็มใจ และพยายามดํารงรั กษาไว้ ซึ่งภาระหน้ าที่ ขององค์ การ และ
วัตถุประสงค์ที่องค์การกําหนดไว้ ทองใบ สุดชารี กล่าวถึงความสําคัญของขวัญในการปฏิบตั ิงาน
ขององค์การให้ ประสบความสําเร็ จไว้ ดังนี ้ 1) ทําให้ เกิดความร่วมมือร่ วมใจ เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์
ขององค์การ 2) สร้ างความจงรักภักดีตอ่ หมู่คณะและองค์การ 3) เกื ้อหนุนให้ ระเบียบ ข้ อบังคับ
บังเกิดผลในการควบคุมความประพฤติของพนักงาน ให้ ปฏิบตั ิอยู่ในระเบียบและศีลธรรมอันดีงาม
4) สร้ างสามัคคีธรรมในหมู่คณะ 5) สร้ างความเข้ าในอันดีระหว่างบุคคลในองค์การกับนโยบาย
และวัตถุประสงค์ขององค์การ 6) เกื ้อหนุนและจูงใจให้ สมาชิกเกิดความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ในการ
ทํางาน และ 7) ทําให้ เกิดความเชื่อมัน่ และศรัทธาในองค์การ
นอกจากนันองค์
้ ประกอบด้ านภาวะผู้นําแบบมิตรสัมพันธ์มีอิทธิพลต่อสุขภาพองค์การของ
โรงเรี ยนเรี ยนประถมศึกษาในลําดับที่ 3 ซึ่งสอดคล้ องกับแนวความคิดของ แทนนีนบัม วอชเลอร์
และมาซริ ค (Tannenbaum, Weschler and Massarik) ได้ กล่าวไว้ ว่า ผู้บริ หารเป็ นผู้ที่สนับสนุน
ส่งเสริ มให้ มีความสัมพันธ์ ภายในกลุ่มดําเนินการไปด้ วยดี ทําให้ เกิดความร่ วมมือในการปฏิบตั ิการ
อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้ ได้ มาซึ่งวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่าง สอดคล้ องกับ
ฟี ดเลอร์ (Fiedler) ที่กล่าวถึง ความสามารถของผู้บริ หารในการใช้ หลักมนุษยสัมพันธ์ ในการจูงใจให้ ผ้ ู
ปฏิบตั ติ ามหรื อเห็นด้ วยกับข้ อเสนอแนะและรู้จกั ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น จะต้ องเป็ นผู้ที่มีความ
ริ เ ริ่ ม สร้ างสรรค์ ส่ ง เสริ มให้ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงการกระทํ า ของผู้ ปฏิ บัติ อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ
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นอกจากนัน้ บาร์ นาด (Barnard) ยังกล่าวไว้ วา่ ผู้บริ หารจะต้ องมีมนุษย์สมั พันธ์ที่ดีตอ่ เพื่อนร่วมงาน
โดยใช้ กระบวนการติดต่อสื่อสารที่เหมาะสมเนื่องจากสิ่งจําเป็ นที่ช่วยให้ บคุ คลประสบความสําเร็ จและ
ได้ ประสิ ทธิ ผลตามเป้ าหมายขององค์ การ ดังนัน้ จึ งจํ าเป็ นที่ ผ้ ูบริ หารต้ องมี ความสามารถที่ จะ
ควบคุมดูแลการติดต่อสื่อสารให้ เป็ นไปเพื่อการร่วมมือในองค์การ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ธเนศ ยุ
คันตวนิชชัย ได้ ศกึ ษาวิจยั ภาวะผู้นํา พบว่าคุณลักษณะผู้นําที่บริ หารงานเพื่อให้ เกิดความเป็ นเลิศนัน้
จะต้ องมีคณ
ุ ลักษณะ ดังนี ้ 1) ความกล้ าหาญ อดทน กล้ าตัดสินใจ มีความยุติธรรมเห็นแก่สว่ นรวม
2) มีจดุ มุ่งหมายในการทํางาน เชื่อมัน่ ในตนเอง สามารถสร้ างแรงบันดาลใจให้ แก่ตนเองได้ 3) ลําดับ
ความสําคัญของงาน มีการวางแผนงานและไตร่ ตรองก่อนลงมือ 4) มีการมอบอํานาจ โดยเชื่อมัน่
สมาชิกและไว้ วางใจสมาชิกในการมอบอํานาจ 5) มีมนุษย์สมั พันธ์ สร้ างความร่ วมมือร่ วมใจ ด้ วย
การสร้ างความสามัคคีและเป็ นแบบอย่างที่ดี และสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ นิธิดา บุรณจันทร์ ได้
ศึกษาเรื่ อง ภาวะผู้นําของผู้บริ หารที่สมั พันธ์ กับประสิทธิ ผลขององค์การ พบว่า การปฏิบตั ิตนเป็ น
แบบอย่างที่ดีของผู้บริหารส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์การ โดยการเป็ นต้ นแบบที่ดีแก่สมาชิกในเรื่ อง
ต่อไปนี ้ 1) มีวิสยั ทัศน์กว้ างไกล 2) มีมนุษย์สมั พันธ์ 3) มีจิตสํานึกในความเป็ นครู ที่ดี 4) ทุ่มเทใน
การทํางาน 5) ตรงต่อเวลา 6) เอาใจเขามาใส่ใจเรา 7) พูดจาด้ วยถ้ อยคําที่สภุ าพ มีเหตุผล สุขมุ ใจเย็น
8) ตัดสินปั ญหาด้ วยความเที่ยงธรรม 9) มีพรหมวิหาร 4 และ 10) แต่กายสุภาพและถูกกาลเทศะ
นอกจากนันองค์
้ ประกอบด้ านภาวะผู้นําแบบกิจสัมพันธ์ มีอิทธิพลต่อสุขภาพองค์การของ
โรงเรี ยนเรี ยนประถมศึกษาในลําดับที่ 3 ซึง่ สอดคล้ องกับแนวความคิดของ ฟี สแมน (Fleishman) ได้
กล่าวว่า ผู้นําที่ม่งุ กิจสัมพันธ์ สงู มักจะพิถีพิถันกับการมอบหมายงานและมีความคาดหวังในผลการ
ปฏิบตั ิงานของผู้ใต้ บงั คับบัญชาไว้ สูง เพื่อให้ ได้ เป็ นไปตามเกณฑ์ ที่กําหนดและสําเร็ จตามเวลาที่
ต้ องการ ผู้นําแบบกิจสัมพันธ์ จะมีความกระตือรื อร้ น มีความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ มีมนุษย์สมั พันธ์ ใน
กลุ่ม มีการสร้ างแบบแผนที่ดี ทัง้ ยังสามารถนําศักยภาพที่มีอยู่ของผู้ใต้ บงั คับบัญชามาใช้ ให้ งาน
บรรลุผลสําเร็ จและสร้ างประโยชน์ให้ แก่องค์การมากที่สดุ สอดค้ องกับ เรดดิน (Reddin) ที่กล่าวว่า
ผู้นํ าแบบกิ จสัมพันธ์ เป็ นผู้ที่ มี ระเบียบวิ นัยสามารถนํ าพาองค์ การประสบความสํ าเร็ จบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ได้ วางไว้ ซึง่ ผู้นําแบบนี ้จะเป็ นคนที่เอาการเอางาน ยึดถืองานเป็ นหลักการใหญ่ สนใจ
มุ่งงานมาก ขยัน มัน่ ใจ กล้ าทํา มีความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ ชอบกําหนดงานให้ ผ้ อู ื่น เป็ นต้ น ส่วน
เสริ มศักดิ์ วิศาลาภรณ์ กล่าวว่า ผู้นําแบบกิจสัมพันธ์นี ้จะการกําหนดคุณลักษณะของงานที่ต้องการ
การกําหนดบทบาทของผู้นําและผู้ตาม การมอบหมายงานและความรับผิดชอบการกําหนดวิธีการ
สื่อสารซึง่ มักจะเป็ นการสื่อสารทางเดียวจากผู้นําข้ างบนลงสูผ่ ้ ตู ามเบื ้องล่างการกําหนดกระบวนการวิธี
ทํางานและการจัดตารางการทํางาน เป็ นต้ น เป็ นพฤติกรรมของผู้นําที่เน้ นมุ่งงานสําเร็ จ โดยผู้ตามซึง่
ปฏิบตั งิ านมีโอกาสเรี ยกร้ องและเสนอเงื่อนไขต่างๆ ได้ น้อยมาก ซึง่ สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ กล่าวเสริ ม
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ว่า ผู้นําแบบกิจสัมพันธ์จะมีพฤติกรรมของผู้บริหารที่มงุ่ เน้ นทังงานและความสํ
้
าเร็ จของงาน โดยสร้ าง
ความเข้ าใจในเรื่ อง เป้าหมาย ภารกิ จ กฎ ระเบียบต่าง ๆ และวิธีปฏิบัติ มีทัศนคติและความ
คาดหวังที่ ชัดเจนต่อผู้ใต้ บังคับบัญชา มี การควบคุมมาตรฐานการทํ างานและมี ระเบี ยบวิ ธี การ
ปฏิบตั งิ านที่ชดั เจน จะเห็นได้ วา่ ภาวะผู้นํามีความสําคัญอย่างมากต่อการพัฒนาองค์การ ซึง่ สามารถ
สรุปด้ วยแนวความคิดของ เดอ สตีฟาโน (DeStefano) ที่ได้ ศกึ ษาแล้ วผลการวิจยั พบว่า ประสิทธิผล
ของโรงเรี ยนเกิดจากการมีระเบียบวินยั ของผู้นําและรูปแบบภาวะผู้นําของครูใหญ่
3.2
ผลการพัฒนาเครื่ องมื อตรวจวัดสุขภาพองค์ การของโรงเรี ยนประถมศึกษา
ผลการวิจัยทําให้ ได้ เครื่ องมือตรวจวัดสุขภาพองค์การ 2 ฉบับ คือ เครื่ องมือตรวจวัดสุขภาพ
องค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษาและเครื่ องมือตรวจวัดสุขภาพองค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษา
ที่มีสขุ ภาพดี ซึง่ เครื่ องมือดังกล่าวสอดคล้ องกับสมมติฐานการวิจยั ที่วา่ เครื่ องมือตรวจวัดสุขภาพ
องค์ การโรงเรี ยนประถมศึกษาสามารถตรวจวัดสุขภาพองค์ การของโรงเรี ยนประถมศึกษาได้
นอกจากนี แ้ ล้ วเครื่ องมื อตรวจวัดสุขภาพองค์ การยังเป็ นเครื่ องมื อในการตรวจสอบวินิ จฉัยว่า
โรงเรี ยนประถมศึกษานันมี
้ สขุ ภาพอยูใ่ นระดับใด หากโรงเรี ยนมีสขุ ภาพดีจะส่งผลต่อเป็ นสิง่ จําเป็ น
ในการพัฒนาโรงเรี ยนในภาพรวมซึ่งเห็นได้ ว่าเครื่ องในการตรวจวัดสุขภาพองค์การของโรงเรี ยน
ประถมศึกษานันมี
้ ความสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาองค์การ สอดคล้ องกับ ฮาร์ ริสนั (Harrison)
ได้ กล่าวว่า การตรวจวัดองค์การเป็ นกระบวนการในการใช้ แบบจําลองและวิธีการต่าง ๆ ที่คิดขึ ้น
จากแนวคิดทางด้ านพฤติกรรมศาสตร์ เพื่อประเมินสภาพปั จจุบนั ขององค์การและหาแนวทางใน
การแก้ ปัญหาที่เฉพาะเจาะจงหรื อเพิ่มประสิทธิผลขององค์การ ส่วน สมิทเธอร์ เฮ้ าส์ตนั และ
แมคอินทรี (Smither, Houston and McIntire) ได้ กล่าวว่าการตรวจสอบวินิจฉัยองค์การเป็ น
กระบวนการทํ าความเข้ าใจภาระงานขององค์ การและพัฒนากลยุทธ์ เพื่ อเสริ มสร้ างผลิตภาพ
(productivity) ความพึงพอใจของพนักงาน (worker satisfaction) และการเจริ ญเติบโตของ
องค์การ (growth) นอกจากนี ้ สทาล (Stahl) ได้ กล่าวว่าเป็ นแนวทางในการมององค์การทังระบบ
้
เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับช่องว่างระหว่างสิง่ ที่มีอยูจ่ ริงและสิง่ ที่ควรจะเป็ น ซึง่ ช่องว่างที่ได้ ระไว้ นี ้จะถูก
จัดลําดับความสําคัญในเรื่ องความสัมพันธ์ ที่นําไปสูแ่ ผนปฏิบตั ิการ ซึง่ จะช่วยในการแก้ ไขสาถาน
การณ์ตา่ ง ๆ ได้ โดยที่การวินิจฉัยองค์การอย่างเฉียบแหลมและระมัดระวังนัน้ จะสามารถกําหนด
แผนในอนาคตขององค์การได้ เช่นเดียวกับ คัมมิ่งและวอร์ เลย์ (Cummings and Worley) ที่
กล่าวว่าเป็ นกระบวนการในการทําความเข้ าใจเกี่ยวกับหน้ าที่งานต่างๆ ในปั จจุบนั ขององค์การ และ
เป็ นการจัดเตรี ยมข้ อมูลหรื อสารสนเทศที่จําเป็ นต่อการออกแบบเครื่องมือเทคนิคที่ใช้ ในการแทรกแซง
องค์ การเพื่ อให้ เกิ ดการเปลี่ยนแปลง ส่วนสุนันทา เลาหนันทน์ ได้ กล่าวว่า การตรวจวินิจฉัย
องค์การเป็ นการตรวจสอบปั ญหาขององค์การอย่างต่อเนื่องเพื่อรวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับสถานภาพ
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ปั จจุบนั โดยทัว่ ไปจะมีการเก็บรวมรวมและวิเคราะห์ข้อมูลซึง่ วิธีการนี ้ทําให้ สามารถพัฒนาองค์การ
ได้ อย่างถูกต้ อง เช่นเดียวกัน ณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์ กล่าวว่า การตรวจสอบองค์การเป็ นขันตอน
้
สําคัญในกระบวนการพัฒนาองค์การที่เริ่ มต้ นจากการศึกษา ทําความเข้ าใจเพื่อให้ ผ้ บู ริ หารเตรี ยม
กําหนดแผนแก้ ไขปั ญหาที่ตรงประเด็นทําให้ องค์การมีศกั ยภาพขึ ้น การตรวจสอบจะสะท้ อนให้ เห็น
ภาพและการเข้ าถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมขององค์การได้ ดังนันจะเห็
้
นได้ ว่าเครื่ องมือตรวจวัด
สุขภาพองค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษานันมี
้ ความสําคัญต่อการรู้ จกั สภาพปั จจุบนั ขององค์การ
เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาต่อไป เพราะไม่มีองค์การใดที่จะยืนอยู่บนความสําเร็ จเมื่อครัง้ ในอดีต
หรื อปั จจุบนั โดยละเลยการปรับปรุงพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่อง ดังที่นกั วิชาการหลายท่านได้ กล่าว
ไว้ วา่ สุขภาพองค์การเป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาองค์การในอนาคต
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จากผลการวิจัยเรื่ อง การพัฒนาเครื่ องมือตรวจวัดสุขภาพองค์ การของโรงเรี ยน
ประถมศึกษามีความสอดคล้ องกับแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย และความคิดเห็นของผู้เชี่ ยวชาญ
ดัง นัน้ เพื่ อให้ ก ารศึกษาเกี่ ยวกับสุขภาพองค์ ก ารของโรงเรี ย นประถมศึกษามี ก ารพัฒนาอย่า ง
ต่อเนื่อง ผู้วิจยั มีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี ้
ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั มีข้อเสนอแนะเพื่อนําผลการศึกษาไปใช้ ประโยชน์ในการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในวงกว้ างต่อไป ดังนี ้
1. ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
้ ้นฐาน ควรนําองค์ประกอบสุขภาพองค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษาในแต่ละรายเอียดทัง้ 8
ขันพื
องค์ประกอบ คือ 1) บูรณภาพของสถาบัน 2) ภาวะผู้นําแบบมิตรสัมพันธ์3) ขวัญในการปฏิบตั ิงาน
4) การสนับสนุนทรัพยากร 5) ความสามารถในการแก้ ปัญหา 6) ภาวะผู้นําแบบกิจสัมพันธ์ 7) การ
อยู่ร่วมกันของบุคลากร และ 8) การวางแผน ไปเป็ นนวัตกรรมหรื อตัวชี ้วัดในการพัฒนาโรงเรี ยนเพื่อ
โรงเรี ยนประถมศึกษาจะได้ มีสุขภาพที่สมบูรณ์ ต่อไป เพราะโรงเรี ยนที่สขุ ภาพองค์การที่ดีส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโรงเรี ยน
2. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องในระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ควรนํา
เครื่ องมือตรวจวัดสุขภาพองค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษาซึ่งเป็ นผลจากการวิจยั ครัง้ นี ้ ไปเป็ น
เครื่ องมือในการตรวจวัดสุขภาพองค์ การของโรงเรี ยนประถมศึกษา เพื่อเป็ นประโยชน์ ในการ
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บริ หารจัดการคุณภาพโรงเรี ยนต่อไปในอนาคต ทังนี
้ ้ควรนําเครื่ องมือดังกล่าวเผยแพร่ในวงกว้ าง
ในที่ประชุมของผู้บริ หารทัว่ ประเทศ เพื่อให้ เครื่ องมือดังกล่าวเป็ นนวัตกรรมทางเลือกต่อไป
3. สํานักงานมาตรฐานการศึกษา (สมศ.) ควรพิจารณาองค์ประกอบสุขภาพของ
โรงเรี ยนประถมศึกษาไปเป็ นมาตรฐานการศึกษาด้ านการบริ หารจัดการ เนื่องจากโรงเรี ยนที่มี
สุข ภาพองค์ ก ารดี นั่น หมายถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารจั ด การในภาพรวมของผู้บ ริ ห าร
สถานศึกษา และนําเครื่ องมือตรวจวัดสุขภาพองค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษาเป็ นเครื่ องมือ
ตรวจวัดสุขภาพโรงเรี ยนเบื ้องต้ นก่อนการประเมินโรงเรี ยน
4. ควรนําองค์ประกอบสุขภาพองค์การไปเป็ นตัวชี ้วัดหรื อเกณฑ์ในการคัดเลือกโรงเรี ยน
ดีเด่นในระดับต่างๆ ทัง้ นี เ้ พราะสุขภาพองค์ การของโรงเรี ยนประถมศึกษาสะท้ อนถึงสภาวการณ์
ปฏิบตั งิ านงานในภาพรวมของโรงเรี ยนที่เป็ นปั จจุบนั ซึง่ หากโรงเรี ยนสามารถพัฒนาตามองค์ประกอบ
ดังกล่าวส่งผลให้ โรงเรี ยนมีสขุ ภาพดี ซึง่ หมายรวมถึงภาพรวมของคุณภาพของโรงเรี ยนทังหมด
้
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ข้ อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครัง้ ต่ อไป
1. การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนารู ปแบบสุขภาพองค์การที่ดีในโรงเรี ยนประถมศึกษาและ
สังกัดอื่น ๆ
2. การศึกษาเกี่ ยวกับการนํ าเครื่ องมื อและองค์ ประกอบสุขภาพองค์ การที่ ได้ ครั ง้ นี ไ้ ป
ทดลองใช้ กบั สถานศึกษาต่างขนาดและเปรี ยบเทียบผลการพัฒนา
3. การสังเคราะห์งานวิจยั ที่เกี่ยวกับองค์ประกอบองค์การที่ดีของโรงเรี ยนประถมศึกษา
เพื่อสร้ างเป็ นรูปแบบของสุขภาพองค์การที่ดีของโรงเรี ยนประถมศึกษา
4. ควรมีการพัฒนาเครื่ องมือตรวจวัดสุขภาพองค์การในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา หรื อโรงเรี ยน
สังกัดเอกชน
5. ควรมีการศึกษาวิจยั เชิงสหสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพองค์การกับประสิทธิผลของโรงเรี ยนหรื อ
ด้ านอื่นๆ เพื่อนําไปสูข่ ้ อค้ นพบใหม่ที่เป็ นประโยชน์ในการบริหารพัฒนาองค์การต่อไปในอนาคต
6.
ควรมี การศึก ษาเกี่ ย วกับสุข ภาพองค์ ก ารในเชิ ง คุณ ภาพโดยใช้ เทคนิ ควิธี ท าง
มานุษยวิทยา เพื่อให้ ได้ ข้อค้ นพบใหม่ๆ หรื อที่แตกต่างจากระเบียบวิธีวิจยั เชิงคุณภาพ
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หนังสือขอความอนุเคราะห์ การให้ สัมภาษณ์ และ
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒเิ พื่อนําข้ อมูลมาประกอบในการกําหนดกรอบวิจัย
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ภาควิชาการบริหารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม 73000
19 กรกฎาคม 2553

เรื่ อง ขอสัมภาษณ์งานวิจยั เรื่ อง “การพัฒนาเครื่ องมือตรวจวัดสุขภาพองค์การของโรงเรี ยน ประถมศึกษา”
เรี ยน ศ.ดร. ธีระ รุญเจริ ญ
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วย แบบสัมภาษณ์ จํานวน 1 ชุด

ด้ วยนางกมลาศน์ ศรประสิทธิ์ รหัสนักศึกษา 51252801 นักศึกษาระดับปริ ญญา
ดุษฎี บัณฑิ ต สาขาการบริ หารการศึกษา ภาควิ ชาการบริ หารการศึกษา คณะศึ กษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ รับอนุมัติให้ ทําดุษฎีนิพนธ์ เรื่ อง “การพัฒนาเครื่ องมือตรวจวัดสุขภาพ
องค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษา”
ในการนี ้ ภาควิชาการบริ หารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ขอความอนุเคราะห์ให้ นางกมลาศน์ ศรประสิทธิ์ สัมภาษณ์เกี่ยวกับการพัฒนาเครื่ องมือตรวจวัด
สุขภาพองค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษา เพื่อนําไปประกอบการพัฒนางานวิจยั ต่อไป
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ ความอนุเคราะห์ จักเป็ นพระคุณยิง่
ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ อินทร์ รักษ์ )
หัวหน้ าภาควิชาการบริ หารการศึกษา
งานธุรการ
โทรศัพท์ /โทรสาร 0-3421-9136
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒทิ ่ ใี ห้ สัมภาษณ์
1. ศ.ดร. ธีระ รุญเจริญ
นายกสมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย
นายกสภามหาวิทยาลัยวงษ์ ชวลิตกุล
2. รศ.ดร. ประชุม รอดประเสริฐ
ภาควิชาการบริ หารการศึกษา
มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย
3. รศ.ดร. เมธี ปิ ลันธนานนท์
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยเชียงราย
4. รศ.ดร. ธร สุนทรายุทธ
ภาควิชาการบริ หารการศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา
5. ดร.พรรณี สุวตั ถี
ภาควิชาการบริ หารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
6. ดร. ชัยพฤกษ์ เสรี รักษ์
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
้ ้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
7. ดร. ปั ญญา แก้ วกียรู
ที่ปรึกษาคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
8. ดร. อรทัย มูลคํา
ผู้อํานวยการสํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
9. ดร.อธิปัตย์ คลี่สนุ ทร
อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
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หนังสือขอความอนุเคราะห์ ตรวจเครื่ องมือวิจัยและ
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒติ รวจเครื่องมือวิจยั
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10 สิงหาคม 2553

เรื่ อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจเครื่ องมือวิจยั
เรี ยน รศ.ดร. สุจิตรา จรจิตร
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วย แบบสอบถาม จํานวน 1 ชุด

ด้ วยนางกมลาศน์ ศรประสิทธิ์ รหัสนักศึกษา 51252801 นักศึกษาระดับปริ ญญา
ดุษฎี บัณฑิ ต สาขาการบริ หารการศึกษา ภาควิชาการบริ หารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ รับอนุมตั ิให้ ทําดุษฎีนิพนธ์ เรื่ อง “การพัฒนาเครื่ องมือตรวจวัดสุขภาพ
องค์ การของโรงเรี ยนประถมศึกษา” ในการนี ้ ภาควิ ช าการบริ ห ารการศึก ษา ใคร่ ข อความ
อนุเคราะห์จากท่านในการตรวจสอบความตรงของเครื่ องมือซึง่ ได้ แนบมาพร้ อมกับหนังสือฉบับนี ้แล้ ว
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา ภาควิชาการบริหารการศึกษาขอขอบพระคุณในการให้
ความอนุเคราะห์ของท่านมา ณ โอกาสนี ้ด้ วย
ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ อินทร์ รักษ์ )
หัวหน้ าภาควิชาการบริหารการศึกษา
งานธุรการ
โทรศัพท์ /โทรสาร 0-3421-9136
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คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
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2. รศ. วัลลภา วิทยารักษ์
รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. ผศ.ดร.ปรี ดา เบ็ญคาร
หัวหน้ าภาควิชาวัดผลและประเมินผล
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4. ผศ.ดร. ถาวร เส้ งเอียด
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎจอมบึง ราชบุรี
5. ดร. ชาญวิทย์ ยิกสุ งั ข์
ผู้อํานวยการโรงเรี ยนอนุบาลชุมพร
สํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาชุมพร เขต 1

ม
ส
ด
ุ
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ก
ห
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ก
ั
น
ำ
ส
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ข้ อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

กระทงคําถาม
โรงเรี ยนมีความมัน่ คงไม่ออ่ นไหวกับ
อิทธิพลภายนอก
โรงเรี ยนเปิ ดกว้ างรับความคิดเห็นจาก
ชุมชน
โรงเรี ยนมีความสัมพันธ์ที่ดีกบั ชุมชน
โรงเรี ยนมีการจัดประชุมผู้ปกครอง
นักเรี ยน
โรงเรี ยนมีการจัดประชุมคณะกรรมการ
ศึกษา
ผู้บริ หารกล้ าเผชิญปั ญหาต่าง ๆ ที่
เกิดขึ ้น
ผู้บริ หารได้ พฒ
ั นางานด้ านต่าง ๆ ที่
ปฏิบตั ิ
ผู้บริ หารสามารถแก้ ปัญหาที่เกิดขึ ้น
ภายในโรงเรี ยนได้
นโยบายของโรงเรี ยนสอดคล้ องกับ
สถานการณ์ปัจจุบนั
โรงเรี ยนประสบความสําเร็จตาม
นโยบายและเป้าหมายที่ได้ กําหนดไว้
ผู้บริหารเป็ นที่ยอมรับของผู้บริหาร
ระดับสูง
ผู้บริหารเป็ นแบบอย่างที่ดี
ผู้บริหารเป็ นผู้มีความรู้ความสามารถ

ส

คะแนน
ของผู้เชี่ยวชาญคนที่
1

2 3 4 5

0

1

0

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ

คะ
แนน
รวม

ค่ า
ดัชนี
ความสอด
คล้ อง

0

0

1

0.2

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

0

1

4

0.8

1

1

1

0

1

4

0.8

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

0

1

4

0.8

1

1

1

0

1

5

0.8

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

5

1

0

1

1

0

1

5

0.6

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

0

1

4

0.8
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14 ผู้บริหารกําหนดกรอบภาระหน้ าที่และ
แนวทางในการปฏิบตั งิ านของครู
15 ผู้บริหารปฏิบตั ติ อ่ ครูทกุ คนอย่างเสมอ
ภาคและยุตธิ รรม
16 ครูมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจแก้ ปัญหา
ของโรงเรี ยน
17 ผู้บริหารแสวงหาแนวทางการบริหาร
จัดการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
18 ผู้บริหารมีอิทธิพลต่อการปฏิบตั งิ านครู
19 ผู้บริหารชี ้แจงให้ ครูทราบถึงความ
คาดหวังที่โรงเรี ยนได้ รับจากครู
20 ผู้บริหารเป็ นที่ปรึกษาให้ ครูเกี่ยวกับ
ปั ญหาที่เกิดขึ ้นในชันเรี
้ ยน
21 ผู้บริหารเข้ าใจถึงข้ อจํากัดในการทํางาน
ของครู
22 ผู้บริหารเปลี่ยนแปลงการบริหารงาน
เพื่อให้ มีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ ้น
23 ผู้บริหารรับฟั งข้ อเสนอแนะของครูไป
พิจารณาปรับปรุงการบริหาร
24 ผู้บริหารสนับสนุนให้ ครูได้ พฒ
ั นาตนเอง
เสมอ
25 ผู้บริหารประเมินผลการปฏิบตั งิ านตาม
แผนงาน/ โครงการ
26 โรงเรี ยนมีระบบสวัสดิการให้ กบั ครู
27 ผู้บริหารมีความเป็ นมิตร
28 ครูมีโอกาสได้ ทํางานอย่างเต็มศักยภาพ

คะแนน
ของผู้เชี่ยวชาญคนที่

คะ
แนน
รวม

ค่ า
ดัชนี
ความสอด
คล้ อง

1

2 3 4 5

1

1

1

0

1

4

0.8

1

1

1

1

1

5

1

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส
1

1

1

1

1

5

1

1

1

0

0

1

5

0.6

1

1

1

0

1

4

0.8

1

0

1

1

0

4

0.6

1

1

1

1

1

5

1

0

1

1

0

1

4

0.6

1

1

1

0

1

4

0.8

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

0

1

5

0.8

1

1

1

0

1

4

0.8

0

1

1

1

1

5

0.8

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

5

1
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29 โรงเรี ยนจัดทําเอกสาร บัญชี การเงิน
อย่างเป็ นระบบ
30 โรงเรี ยนจัดทําเอกสารทะเบียน พัสดุ
อย่างเป็ นระบบ
31 โรงเรี ยนมีการตรวจสอบ และควบคุม
หลักฐานการใช้ งบประมาณ
32 ผู้บริหารมีบคุ ลิกภาพที่ดี
33 โรงเรี ยนจัดสวัสดิการ กองทุน
ช่วยเหลือนักเรี ยนที่ประสบปั ญหา
34 ครูรับทราบคําสัง่ ระเบียบการต่าง ๆ
ล่วงหน้ าโดยแจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
35 โรงเรี ยนมีคณ
ุ ภาพเป็ นที่ยอมรับใน
ระดับเขตพื ้นที่
36 ผู้บริหารเป็ นผู้มีความรู้ความสามารถ
37 ผู้บริหารมีความเคร่งครัดในการปฏิบตั ิ
ตามกรอบงานของครู
38 ผู้บริหารมีอิทธิพลต่อความสําเร็จใน
หน้ าที่การงานของครู
39 ผู้บริหารมอบหมายงานให้ ครูปฏิบตั งิ าน
ตามความรู้ ความสามารถ และความ
ถนัด
40 ผู้บริหารมีความตังใจปฏิ
้
บตั งิ าน
ให้ มีประสิทธิภาพ
41 บุคลากรทราบถึงวิสยั ทัศน์เป้าหมายใน
การทํางานของโรงเรี ยน

คะแนน
ของผู้เชี่ยวชาญคนที่

คะ
แนน
รวม

ค่ า
ดัชนี
ความสอด
คล้ อง

1

2 3 4 5

1

1

1

0

1

4

0.8

1

1

1

0

1

4

0.8

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
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1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

0

1

4

0.8

1

1

1

1

1

5

1

0

1

1

1

0

3

0.6

1

1

0

1

1

5

0.8

1

0

1

0

0

2

0.4

1

1

1

0

1

4

0.8

0

0

1

0

1

2

0.4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

0

4

0.8

1

1

1

0

1

5

0.8
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42 ความคาดหวังที่มีตอ่ การทํางานของครู
43 ครูปฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ
ของโรงเรี ยน
44 โรงเรี ยนมีแผนในการทํางานที่ชดั เจน
45 โรงเรี ยนมีแผนการติดตามงานอย่าง
ต่อเนื่อง
46 โรงเรี ยนมีมาตรฐานการปฏิบตั งิ านและ
ยึดถือเป็ นแนวปฏิบตั งิ าน
47 โรงเรี ยนมีการกําหนดระยะเวลาของการ
ทํางาน
48 โรงเรี ยนมีการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
อย่างเป็ นธรรม
49 โรงเรี ยนบริ การข่าวสารความเคลื่อนไหวที่
เป็ นประโยชน์ตอ่ การทํางาน
50 โรงเรี ยนมีวสั ดุอปุ กรณ์ทนั สมัยครบถ้ วน
51 ครูมีความสามารถใช้ สื่อในการจัดการ
เรี ยนการสอน
52 โรงเรี ยนจัดสรรปริ มาณงานให้ ครู
รับผิดชอบอย่างเหมาะสม
53 โรงเรี ยนได้ รับงบประมาณอย่างเพียงพอ
54 โรงเรี ยนมีสื่อการเรี ยนการสอนเพียงพอ
55 โรงเรี ยนมีอตั รากําลังครูเป็ นไปตาม
เกณฑ์
56 โรงเรี ยนมีห้องปฏิบตั กิ ารต่างๆ เพียงพอ
กับจํานวนนักเรี ยน

คะแนน
ของผู้เชี่ยวชาญคนที่

คะ
แนน
รวม

ค่ า
ดัชนี
ความสอด
คล้ อง

1

2 3 4 5

0

1

1

1

1

4

0.8

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

5

1

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส
1

1

1

0

1

5

0.8

1

1

1

1

1

5

1

0

0

1

1

0

2

0.4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

5

1

0

1

1

0

1

3

0.6

1

1

1

0

1

4

0.8

1

1

1

1

1

5

1

0

1

1

1

1

4

0.8

1

1

1

1

1

5

1

0

1

1

1

1

4

0.8

0

1

1

0

1

3

0.6
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57 โรงเรี ยนมีการบริหารจัดการพื ้นที่อย่าง
เป็ นสัดส่วน
58 โรงเรี ยนมีวสั ดุอปุ กรณ์สํารองไว้ เพียงพอ
59 ครูได้ รับการอบรมเกี่ยวกับการใช้ วสั ดุ
อุปกรณ์การเรี ยนการสอนที่ทนั สมัย
60 โรงเรี ยนมีการนําวัสดุที่ใช้ แล้ วมาใช้ ให้
เกิดประโยชน์
61 โรงเรี ยนจัดหาทรัพยากรมาสนับสนุนใน
การปฏิบตั งิ าน
62 ผู้บริหารจัดเวรยามรักษาความ
ปลอดภัยให้ กบั โรงเรี ยน
63 ครูมีขวัญและกําลังใจในการทํางาน
64 ครูมีความกระตือรื อร้ นในการทํางาน
65 ครูมีความรู้สกึ ภาคภูมิ ใจที่ทํางานใน
โรงเรี ยน
66 ครูเชื่อมัน่ ในความรู้ความสามารถใน
การบริ หารงานของผู้บริ หาร
67 ครูพงึ พอใจในงานที่ได้ รับมอบหมายให้
ปฏิบตั งิ าน
68 ครูมีความศรัทธาต่อวิชาชีพต่อครู
69 ครูตระหนักว่าทุกคนเป็ นกําลังสําคัญ
ของโรงเรี ยน
70 โรงเรี ยนมีการร่วมมือและประสานงาน
กันอย่างเข้ มแข็ง และมีการทํางานเป็ น
ทีม

คะแนน
ของผู้เชี่ยวชาญคนที่

คะ
แนน
รวม

ค่ า
ดัชนี
ความสอด
คล้ อง

1

2 3 4 5

0

1

1

0

1

3

0.6

0

1

1

1

0

3

0.6

0

1

1

1

0

5

0.6

1

1

1

1

0

5

0.8

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

0

1

5

0.8

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

0

1

5

0.8

1

1

1

0

1

4

0.8

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

0

0

3

0.6

1

1

1

1

1

5

1
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71 โรงเรี ยนมีการใช้ ภมู ิปัญญาท้ องถิ่น และ
วิทยากรจากภายนอกมาใช้ ในการ
พัฒนาการเรี ยนการสอน
72 โรงเรี ยนจัดประชุมผู้ปกครอง ให้
รับทราบและเข้ าใจเกี่ยวกับการจัด
หลักสูตรของโรงเรี ยน
73 ผู้บริหารใช้ เทคนิคการบริหารแบบมีสว่ น
ร่วม
74 ครูจดั กิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้ น
ผู้เรี ยนเป็ นสําคัญ
75 ครูได้ รับการพัฒนาความรู้ความเข้ าใจ
เกี่ยวกับการนําหลักสูตรไปใช้
76 มีกิจกรรมพบปะสังสรรค์นอกเวลาการ
ทํางานระหว่างผู้บริ หารกับครู
77 บุคลากรในโรงเรี ยนประสบความสําเร็จ
ในการทํางาน
78 ครูพงึ พอใจต่อสวัสดิการที่โรงเรี ยนจัดให้
79 นักเรี ยนมีความรู้ความสามารถเป็ นไป
ตามหลักสูตรกําหนด
80 โรงเรี ยนกําหนดมาตรฐานของผลการ
ปฏิบตั งิ านด้ านวิชาการในระดับสูง
81 นักเรี ยนให้ ความสําคัญเกี่ยวกับวิชาการ
82 โรงเรี ยนส่งเสริมให้ มีการจัดกิจกรรม
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรี ยน
83 โรงเรี ยนมีกระบวนการจัดการเรี ยนการ
สอนและประเมินผลที่เป็ นระบบ

คะแนน
ของผู้เชี่ยวชาญคนที่
1

2 3 4 5

1

1

1

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

คะ
แนน
รวม

ค่ า
ดัชนี
ความสอด
คล้ อง

0

1

4

0.8

1

1

1

0

1

4

0.8

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

0

1

4

0.8

1

1

1

0

1

4

0.8

0

1

1

1

1

4

0.8

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

0

1

4

0.8

0

1

1

1

1

4

0.8

1

1

1

0

1

4

0.8

1

1

1

0

1

4

0.8

1

1

1

1

1

5

1
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84 โรงเรี ยนปรับหลักสูตรให้ เหมาะสมกับ
สภาพท้ องถิ่น
85 ครูจดั ตกแต่งห้ องเรี ยนเพื่อมีบรรยากาศ
เอื ้อต่อการเรี ยนรู้ของนักเรี ยน
86 โรงเรี ยนมีการวางแผนและการนิเทศ
ภายในอย่างเป็ นระบบ
87 โรงเรี ยนจัดบริการห้ องสมุดที่เหมาะสม
และเป็ นระบบ
88 โรงเรี ยนจัดทําเอกสารเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการของครู
89 ครูมีความรู้ความสามารถในการพัฒนา
กิจกรรมการเรี ยนการสอน
90 ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถด้ านงาน
วิชาการ
91 โรงเรี ยนให้ บริการข่าวสารทางวิชาการที่
เป็ นประโยชน์ตอ่ ความก้ าวหน้ าใน
วิชาชีพ
92 นักเรี ยนมีนิสยั ใฝ่ รู้ใฝ่ เรี ยน
93 โรงเรี ยนมีชื่อเสียงด้ านวิชาการ
94 โรงเรี ยนจัดสภาพแวดล้ อมเอื ้อต่อการ
เรี ยนรู้ของนักเรี ยน
95 นักเรี ยนมีความรับผิดชอบเรื่ องการบ้ าน
96 โรงเรี ยนมีแผนปฏิบตั งิ านประจําปี
97 ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียทราบถึงเป้าหมาย
ของแผนปฏิบตั กิ ารประจําปี

คะแนน
ของผู้เชี่ยวชาญคนที่

คะ
แนน
รวม

ค่ า
ดัชนี
ความสอด
คล้ อง

1

2 3 4 5

1

1

1

0

1

4

0.8

1

1

1

1

1

5

1
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1

1

0

1

5

0.6

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

0

1

4

0.8

1

1

1

0

1

4

0.8

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

0

1

5

0.8

0

1

1

1

1

5

0.8

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

0

1

5

0.8

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

0

4

0.8
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98 ครูทําแผนการจัดการเรี ยนรู้
99 โรงเรี ยนมีโครงการซ่อมเสริมเพื่อ
ช่วยเหลือนักเรี ยนอย่างเป็ นระบบ
100 นักเรี ยนมีสว่ นร่วมในการจัดกิจกรรม
การเรี ยนการสอน
101 โรงเรี ยนส่งเสริมให้ ครูมีการจัดทํา
เอกสารที่ศกึ ษาเด็กเป็ นรายบุคคล
102 ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียมีสว่ นร่วมในการ
กําหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
ของโรงเรี ยน
103 โรงเรี ยนมีเป้าหมายสอดคล้ องกับ
นโยบายและแผนการศึกษาระดับชาติ
104 โรงเรี ยนนําเป้าหมายมากําหนดเป็ น
แผนงาน/โครงการในการปฏิบตั งิ าน
105 โรงเรี ยนได้ ศกึ ษาสภาพปั ญหาและ
ความต้ องการของชุมชนเพื่อกําหนด
เป้าหมาย
106 โรงเรี ยนมีการกําหนดเป้าหมายชัดเจน
เข้ าใจง่ายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
106 โรงเรี ยนมีการกําหนดเป้าหมายชัดเจน
เข้ าใจง่ายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
107 โรงเรี ยนสามารถปรับบทบาทให้ ทนั ต่อ
ความเปลีย่ นแปลงของสภาพแวดล้ อม
ในชุมชน
108 โรงเรี ยนได้ รับการสนับสนุนส่งเสริมใน
การพัฒนาจากทุกฝ่ าย

คะแนน
ของผู้เชี่ยวชาญคนที่

คะ
แนน
รวม

ค่ า
ดัชนี
ความสอด
คล้ อง

1

2 3 4 5

1

1

1

0

1

4

0.8

1

1

1

0

1

4

0.8

1

1

1

0

1

4

0.8

1

1

1

0

1

4

0.8

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

0

1

4

0.8

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

0

1

4
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คะแนน
ของผู้เชี่ยวชาญคนที่
1 2 3 4 5

109 โรงเรี ยนมีอิสระในการจัดการศึกษา
110 โรงเรี ยนเป็ นแหล่งเรี ยนรู้
111 โรงเรี ยนมีการส่งเสริ มการเข้ าร่วมกิจกรรม
ของชุมชน
112 โรงเรี ยนมีอิสระในการบริหารงบประมาณ
113 โรงเรี ยนมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงาน
ของนักเรี ยน
114 ครูได้ รับความสะดวกในการติดต่อกับฝ่ าย
ต่าง ๆ
115 โรงเรี ยนมีวิธีการติดต่อสื่อสารที่ทนั สมัย
116 โรงเรี ยนมีข้อมูลสารสนเทศที่ถกู ต้ อง
รวดเร็ ว และเป็ นปั จจุบนั
117 โรงเรี ยนมีการแจ้ งข้ อมูลข่าวสารกับผู้มีสว่ น
ได้ สว่ นเสียทราบ
118 มีการใช้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่
มาใช้ ในการบริ หารจัดการ
119 โรงเรี ยนใช้ กระบวนการจัดการเรี ยนรู้เพื่อให้
นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ที่สงู ขึ ้น
120 โรงเรี ยนได้ เชิญวิทยากรภายนอก มาใช้ ใน
การจัดการเรี ยนการสอน
121 ครูใช้ สื่อเทคโนโลยีที่ทนั สมัยประกอบการ
เรี ยนการสอน
122 โรงเรี ยนมีโครงการเพื่อส่งเสริมการคิดค้ น
การผลิตสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา

คะ
แนน
รวม

ค่ า
ดัชนี
ความ
สอด
คล้ อง

1

1

1

1

0

4

0.8

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

5

1

0

1

1

1

0

3

0.6

0

1

1

1

1

5

0.8

1

1

1

1

1

5

1

0

1

1

1

1

5

0.8

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

0

4

0.8

1

1

1

0

1

4

0.8

1

1

1

0

1

4

0.8

1

1

1

1

1

5

1
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คะแนน
ของผู้เชี่ยวชาญคนที่
1 2 3 4 5

123 โรงเรี ยนส่งเสริมให้ ครูมีความรู้เกี่ยวกับ
1
เทคนิคการสอนใหม่ๆ
124 ผู้บริหารใช้ เทคนิคการบริหารแบบมีสว่ นร่วม 0
125 โรงเรี ยนมีโครงการที่สง่ เสริมด้ านสุขภาพ
1
อนามัยแก่นกั เรี ยน
126 โรงเรี ยนมีโครงการที่สง่ เสริมคุณลักษณะที่
1
พึงประสงค์ให้ กบั นักเรี ยน
127 โรงเรี ยนมีโครงการจัดระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรี ยนอย่างเป็ นระบบและดําเนินการอย่าง 1
ต่อเนื่อง
128 ครูมีความผูกพันธ์กบั นักเรี ยน
1
129 ครูมีความสนใจร่วมกันแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้น
0
ในโรงเรี ยน
130 ผู้บริหารกําหนดภารหน้ าที่ให้ ครูแต่ละคน
0
อย่างชัดเจน
131 ผู้บริหารทํางานร่วมกับครูได้ เป็ นอย่างดี
1
132 ครูทกุ คนมีอิสระในการปฏัตงิ านและแสดง
1
ความคิดเห็นต่อผู้บริ หาร
133 โรงเรี ยนสามารถปรับตัวให้ ทนั ต่อการ
1
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้ อมในชุมชน
134 ผู้บริหารมีวธิ ีการทํางานที่เหมาะสมกับ
0
สถานการณ์
135 ผู้บริหารปฏิบตั งิ านสอดคล้ องกับ
0
สภาพแวดล้ อมของโรงเรี ยน

คะ
แนน
รวม

ค่ า
ดัชนี
ความ
สอด
คล้ อง

1

1

1

1

5

1

1

1

0

0

2

0.4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

5

0.8

1

1

1

1

5

0.8

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

5

1

1

1

0

1

4

0.6

1

1

0

1
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หนังสือทดลองเครื่องมือและรายชื่อโรงเรี ยนทดลองเครื่ องมือ

402
ที่ ศธ 0520.203.2/443

ภาควิชาการบริหารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม 73000
19 สิงหาคม 2553

เรื่ อง ขอทดลองเครื่ องมือ
เรี ยน ผู้อํานวยการโรงเรี ยนวัดน้ อมถวาย
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วย แบบสอบถาม จํานวน 4 ชุด

ด้ วยนางกมลาศน์ ศรประสิทธิ์ รหัสนักศึกษา 51252801 นักศึกษาระดับปริ ญญา
ดุษฎี บัณฑิ ต สาขาการบริ หารการศึกษา ภาควิชาการบริ หารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ รับอนุมตั ิให้ ทําดุษฎีนิพนธ์ เรื่ อง “การพัฒนาเครื่ องมือตรวจวัดสุขภาพ
องค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษา”
ในการนี ้ ภาควิชาการบริ หารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ขอความอนุเคราะห์ให้ นางกมลาศน์ ศรประสิทธิ์ ทําการทดสอบความเชื่อมัน่ ของเครื่ องมือใน
สถานศึกษาของท่าน เพื่อนําไปปรับปรุงแก้ ไขก่อนนําไปใช้ ในการวิจยั กลุม่ ตัวอย่างต่อไป
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ ความอนุเคราะห์ จักเป็ นพระคุณยิง่
ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ อินทร์ รักษ์ )
หัวหน้ าภาควิชาการบริหารการศึกษา
งานธุรการ
โทรศัพท์ /โทรสาร 0-3421-9136

403
รายชื่อโรงเรียนที่ทดลองเครื่องมือ
โรงเรี ยนขนาดเล็ก (นักเรียน 1 - 120 คน)
1. โรงเรี ยนบ้ านบ่ออิฐ
สํานักงานเขตพื ้นที่การประถมศึกษาชุมพร เขต 1
2. โรงเรี ยนบ้ านคอสน
สํานักงานเขตพื ้นที่การประถมศึกษาชุมพร เขต 1
3. โรงเรี ยนบ้ านหาดทรายรี
สํานักงานเขตพื ้นที่การประถมศึกษาชุมพร เขต 1
โรงเรี ยนขนาดกลาง (นักเรียน 121 - 300 คน)
4. โรงเรี ยนบ้ านทุ่งมะขาม
สํานักงานเขตพื ้นที่การประถมศึกษาชุมพร เขต 1
5. โรงเรี ยนวัดดอนทรายแก้ ว
สํานักงานเขตพื ้นที่การประถมศึกษาชุมพร เขต 1
6. โรงเรี ยนบ้ านท่ามะปริ ง
สํานักงานเขตพื ้นที่การประถมศึกษาชุมพร เขต 1
โรงเรี ยนขนาดกลาง (นักเรียน 301 คนขึน้ ไป)
7. โรงเรี ยนวัดพิชยั ยาราม
สํานักงานเขตพื ้นที่การประถมศึกษาชุมพร เขต 1
8. โรงเรี ยนเมืองชุมพรบ้ านเขาถล่ม สํานักงานเขตพื ้นที่การประถมศึกษาชุมพร เขต 1
สํานักงานเขตพื ้นที่การประถมศึกษาชุมพร เขต 1
9. โรงเรี ยนบ้ านดอนไทรงาม
10. โรงเรี ยนวัดน้ อมถวาย
สํานักงานเขตพื ้นที่การประถมศึกษาชุมพร เขต 1
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การวิเคราะห์ ความเชื่อมั่นของเครื่องมือวิจัย
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Reliability Analysis – scale (Alpha)
Item-Total Statistics

a01
a02
a03
a04
a05
a06
a07
a08
a09
a10
a11
a12
a13
a14
a15
a16
a17
a18
a19
a20
a21
a22

Scale Mean
Corrected
if Item
Scale Variance Item-Total
Deleted
if Item Deleted Correlation
593.83
1939.533
.501
593.63
1952.907
.320
593.88
1928.112
.627
593.78
1942.384
.456
593.80
1938.318
.415
593.63
1947.522
.407
593.65
1934.131
.769
593.80
1932.831
.594
594.38
1959.522
.100
594.10
1929.015
.589
593.63
1942.035
.597
593.70
1935.908
.681
593.95
1947.638
.294
593.83
1943.276
.466
594.03
1916.230
.786
593.78
1928.897
.674
593.85
1946.028
.445
593.78
1942.692
.546
593.83
1933.584
.671
593.88
1937.189
.447
593.75
1938.859
.585
593.83
1932.610
.593
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Cronbach's
Alpha if
Item
Deleted
.962
.962
.962
.962
.962
.962
.962
.962
.962
.962
.962
.962
.962
.962
.961
.962
.962
.962
.962
.962
.962
.962
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a23
a24
a25
a26
a27
a28
a29
a30
a31
a32
a33
a34
a35
a36
a37
a38
a39
a40
a41
a42
a43
a44
a45
a46
a47

Scale Mean
Corrected
if Item
Scale Variance Item-Total
Deleted
if Item Deleted Correlation
593.75
1930.449
.706
593.63
1947.266
.540
593.35
1890.900
.062
593.65
1948.387
.418
593.73
1951.538
.262
593.60
1945.426
.633
593.58
1945.892
.668
593.70
1936.421
.755
593.58
1946.610
.532
593.60
1940.195
.595
593.60
1942.605
.610
594.10
1953.272
.194
593.83
1931.020
.668
593.90
1944.349
.433
593.55
1949.844
.589
593.78
1936.128
.704
593.73
1941.384
.606
593.83
1933.892
.535
593.73
1941.384
.606
594.08
1928.584
.538
593.88
1938.061
.566
593.88
1937.651
.574
593.95
1914.562
.737
593.83
1952.404
.302
593.60
1942.759
.717
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Cronbach's
Alpha if
Item
Deleted
.962
.962
.982
.962
.962
.962
.962
.962
.962
.962
.962
.962
.962
.962
.962
.962
.962
.962
.962
.962
.962
.962
.961
.962
.962
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a48
a49
a50
a51
a52
a53
a54
a55
a56
a57
a58
a59
a60
a61
a62
a63
a64
a65
a66
a67
a68
a69
a70
a71
a72

Scale Mean
Corrected
if Item
Scale Variance Item-Total
Deleted
if Item Deleted Correlation
593.68
1944.687
.407
594.38
1931.215
.383
594.20
1939.138
.326
594.30
1944.728
.301
593.85
1925.669
.605
593.95
1927.690
.521
594.28
1920.615
.624
594.38
1908.804
.610
594.03
1931.307
.542
593.50
1957.897
.277
593.95
1943.946
.406
593.73
1946.769
.470
593.90
1936.554
.652
593.85
1930.233
.511
593.83
1940.302
.529
593.45
1965.741
.000
593.55
1959.126
.243
593.65
1947.003
.452
594.43
1894.148
.679
594.03
1912.076
.777
593.78
1926.897
.836
593.65
1942.182
.655
593.85
1919.977
.770
594.35
1913.618
.652
594.33
1926.174
.586
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Cronbach's
Alpha if
Item
Deleted
.962
.962
.962
.962
.962
.962
.962
.961
.962
.962
.962
.962
.962
.962
.962
.962
.962
.962
.961
.961
.961
.962
.961
.961
.962
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a73
a74
a75
a76
a77
a78
a79
a80
a81
a82
a83
a84
a85
a86
a87
a88
a89
a90
a91
a92
a93
a94
a95
a96
a97

Scale Mean
Corrected
if Item
Scale Variance Item-Total
Deleted
if Item Deleted Correlation
594.48
1942.410
.372
593.88
1941.343
.459
593.90
1912.862
.763
593.95
1949.741
.296
593.73
1933.692
.715
593.68
1941.866
.636
593.88
1930.266
.673
593.83
1950.712
.341
594.00
1910.154
.840
594.03
1931.512
.539
594.65
1951.772
.176
593.73
1931.794
.691
593.60
1944.656
.657
593.75
1932.090
.623
594.35
1926.438
.567
594.10
1928.041
.549
593.60
1944.451
.663
593.90
1934.041
.524
593.78
1933.461
.589
594.00
1930.410
.555
593.95
1928.613
.530
593.93
1931.046
.610
594.28
1933.025
.468
593.70
1951.087
.331
593.90
1945.426
.379
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Cronbach's
Alpha if
Item
Deleted
.962
.962
.961
.962
.962
.962
.962
.962
.961
.962
.962
.962
.962
.962
.962
.962
.962
.962
.962
.962
.962
.962
.962
.962
.962
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a98
a99
a100
a101
a102
a103
a104
a105
a106
a107
a108
a109
a110
a111
a112
a113
a114
a115
a116
a117
a118
a119
a120
a121
a122

Scale Mean
Corrected
if Item
Scale Variance Item-Total
Deleted
if Item Deleted Correlation
593.73
1935.435
.757
593.73
1935.076
.575
593.75
1929.526
.725
593.75
1929.679
.789
593.85
1918.131
.852
593.75
1927.013
.776
593.68
1930.020
.760
593.60
1945.631
.529
593.68
1933.610
.756
593.65
1936.746
.705
593.88
1928.933
.652
593.68
1933.610
.756
593.85
1949.669
.328
593.80
1932.472
.601
593.75
1934.756
.754
593.88
1917.240
.864
593.73
1938.204
.686
594.23
1919.256
.506
593.93
1930.635
.581
594.05
1918.100
.802
593.78
1932.487
.654
593.53
1950.461
.646
593.50
1955.385
.528
593.63
1950.702
.438
593.75
1924.346
.770
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Cronbach's
Alpha if
Item
Deleted
.962
.962
.962
.962
.961
.962
.962
.962
.962
.962
.962
.962
.962
.962
.962
.961
.962
.962
.962
.961
.962
.962
.962
.962
.961
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a123
a124
a125
a126
a127
a128
a129
a130

Scale Mean
Corrected
if Item
Scale Variance Item-Total
Deleted
if Item Deleted Correlation
593.85
1919.977
.729
593.73
1946.358
.481
593.60
1947.272
.575
593.68
1941.815
.560
593.68
1938.225
.583
593.70
1940.267
.580
593.63
1942.343
.589
595.15
1942.695
.189
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Case Processing Summary

N
Cases Valid
Excluded(a)
Total

40
0
40

%
100.0
.0
100.0

a Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's
Alpha
.962

N of
Items
130

Cronbach's
Alpha if
Item
Deleted
.961
.962
.962
.962
.962
.962
.962
.963
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ภาคผนวก ฉ
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั

412

แบบสอบถามเพื่อการวิจยั
เรื่อง
การพัฒนาเครื่ องมือตรวจวัดสุขภาพองค์ การของโรงเรียนประถมศึกษา
---------------------------------------------------------คําชีแ้ จง
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1. แบบสอบถามการวิจยั ฉบับนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้ เป็ นเครื่ องมือในการรวบรวมข้ อมูล
สําหรั บงานวิจัยเรื่ อง “การพัฒนาเครื่ องมื อตรวจวัดสุขภาพองค์ การของโรงเรี ยนประถมศึกษา”
แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้ อมูลสถานภาพทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับสุขภาพองค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษา
2. โปรดตอบทุกข้ อคําถามตามสภาพที่แท้ จริ ง คําตอบของท่านมีคณ
ุ ค่ายิ่งต่อการวิจยั
เพราะจะทํ า ให้ ท ราบข้ อเท็จจริ ง อัน จะนํ าไปสู่การพัฒนาเครื่ องมื อตรวจวัดสุขภาพองค์ การของ
โรงเรี ยนประถมศึกษา ข้ อมูลที่ท่านตอบจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิงานของท่านแต่อย่างใด
ผู้วิจยั รับรองว่าข้ อมูลที่ได้ รับจากแบบสอบถามฉบับนี ้จะเป็ นความลับ การนําเสนอข้ อมูลจะเป็ น
ข้ อมูลในภาพรวมเท่านัน้
3. เมื่ อ ท่ า นให้ ข้ อ มูล ครบถ้ ว นทุก ข้ อ แล้ ว โปรดส่ง แบบสอบถามคื น ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ผ้ ู
ประสานงานในหน่ ว ยงานของท่ า นเพื่ อ รวบรวมใส่ซ องที่ ผ้ ูวิ จัย ได้ จัด เตรี ย มไว้ แ ล้ ว จัด ส่ง ทาง
ไปรษณีย์คืนให้ ผ้ วู ิจยั ผู้วิจยั ขอขอบพระคุณท่าน ไว้ ณ โอกาสนี ้สําหรับความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถามในครัง้ นี ้
นางกมลาศน์ ศรประสิทธิ์
นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

413
ตอนที่ 1 ข้ อมูลสถานภาพทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คําชีแ้ จง โปรดทําเครื่ องหมาย  ลงใน □ หน้ าข้ อที่ตรงกับสถานภาพของท่าน

1. เพศ
2.

3.

4.
5.

6.

ชาย
หญิง
อายุ (เศษที่เกิน 6 เดือน นับเพิ่มอีกหนึง่ ปี )
ตํ่ากว่า 30 ปี
30 – 35 ปี
41 – 45 ปี
36 – 40 ปี
46 – 50 ปี
51 ปี ขึ ้นไป
ระดับการศึกษาสูงสุด
ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริ ญญาโท
ปริญญาเอก
ตําแหน่ง
ครูผ้ สู อน
ผู้บริ หาร
ประสบการณ์ในการทํางาน (เศษที่เกิน 6 เดือน นับเพิ่มอีกหนึง่ ปี )
5 – 10 ปี
ตํ่ากว่า 5 ปี
11 – 15 ปี
16 – 20 ปี
21 – 25 ปี
มากกว่า 25 ปี
จํานวนนักเรี ยนในโรงเรี ยน
ตํ่ากว่า 121 คน
121 -300 คน
301 คนขึ ้นไป
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ตอนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับสุขภาพองค์ การของโรงเรียนประถมศึกษา
คําชี้แจง
แบบสอบถามนี ้มีทงหมด
ั้
130 ข้ อ โปรดตอบทุกข้ อ การตอบแต่ละข้ อขอให้ ทํา
เครื่ องหมาย  ในช่องจํานวนรายการปฏิบตั ใิ นโรงเรี ยนเพียงช่องเดียว โดยกําหนดเกณฑ์คะแนน
ดังนี ้
5 หมายถึง โรงเรี ยนปฏิบตั ไิ ด้ 5 รายการ
4 หมายถึง โรงเรี ยนปฏิบตั ไิ ด้ 4 รายการ
3 หมายถึง โรงเรี ยนปฏิบตั ไิ ด้ 3 รายการ
2 หมายถึง โรงเรี ยนปฏิบตั ไิ ด้ 2 รายการ
1 หมายถึง โรงเรี ยนปฏิบตั ไิ ด้ 1 รายการ
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ตัวอย่ างแบบสอบถาม

จํานวนรายการที่ปฏิบัติ

ข้ อ
ที่
0

รายการ
โรงเรี ยนมีบริเวณที่ทําความสะอาด
เรี ยบร้ อย สวยงาม
1. โรงเรี ยนมีสวนหย่อม
2. โรงเรี ยนมีห้องนํ ้าสะอาด
3. โรงเรี ยนมีสถานที่พกั ผ่อน
4. โรงเรี ยนมีสนามเด็กเล่น
5. โรงเรี ยนมีสนามฟุตบอล

5

4

3

2

1

สําหรับ
ผู้วิจัย



จากตัวอย่าง
ข้ อ 0. ท่านทําเครื่ องหมาย ในช่อง 4 หมายถึง โรงเรี ยนมีบริ เวณสะอาด
เรี ยบร้ อย สวยงาม จํานวน 4 รายการ

415
ข้ อ
ที่
1

2

3

จํานวนรายการที่ปฏิบัติ
รายการ
โรงเรี ยนเปิ ดกว้ างรับความคิดเห็นจากชุมชน
1. เรื่ องการพัฒนาอาคารสถานที่
2. เรื่ องการพัฒนาด้ านกิจกรรมนักเรี ยน
3. เรื่ องการพัฒนาด้ านวิชาการ
4. เรื่ องการพัฒนาด้ านสิง่ แวดล้ อม
6. เรื่ องการพัฒนาด้ านการระดมทุน
โรงเรี ยนมีความสัมพันธ์ที่ดีกบั ชุมชน
1. โรงเรี ยนใช้ วดั เป็ นแหล่งเรี ยนรู้
2. โรงเรี ยนร่วมกับชุมชนพัฒนาวัด
3. โรงเรี ยนร่วมกับชุมชนพัฒนาชุมชน
4. โรงเรี ยนร่วมกิจกรรมงานบุญประเพณีของชุมชน
5. บุคลากรในโรงเรี ยนร่วมงานต่างๆ ของคนในชุมชน
เช่น งานบวช งานแต่ง เป็ นต้ น
โรงเรี ยนมีการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรี ยน
1. โรงเรี ยนเห็นความสําคัญการจัดประชุมผู้ปกครอง
นักเรี ยน
2. โรงเรี ยนจัดประชุมผู้ปกครองนักเรี ยนอย่างน้ อยปี
ละครัง้
3. โรงเรี ยนเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ปู กครองแสดงความคิดเห็น
ในที่ประชุม
4. โรงเรี ยนนําข้ อเสนอแนะของผู้ปกครองมาเป็ นแนว
ทางการพัฒนาโรงเรี ยน
5. โรงเรี ยนจัดประชุมเพื่อให้ ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร
สถานศึกษาแก่ผ้ ปู กครองนักเรี ยน
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ข้ อ
ที่
4

จํานวนรายการที่ปฏิบัติ

รายการ
โรงเรี ยนมีการจัดประชุมคณะกรรมการศึกษา
1. โรงเรี ยนเห็นความสําคัญการจัดประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา
2. โรงเรี ยนจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาอย่าง
น้ อยภาคเรี ยนละครัง้
3. โรงเรี ยนให้ ความรู้เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวทาง
การศึกษาในที่ประชุม
4. โรงเรี ยนเปิ ดโอกาสให้ คณะกรรมการสถานศึกษา
เสนอแนะความคิดเห็น
5. โรงเรี ยนนําข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการ
สถานศึกษามาเป็ นแนวทางการพัฒนาโรงเรี ยน
ผู้บริหารกล้ าเผชิญปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้น
1. ผู้บริ หารให้ ความสําคัญกับปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้น
2. ผู้บริหารมอบหมายให้ รองผู้อํานวยการแก้ ปัญหาที่
เกิดขึ ้น
3. ผู้บริ หารมอบหมายให้ ครูแก้ ปัญหาที่เกิดขึ ้น
4. ผู้บริหารร่วมกับบุคลากรร่วมกันแก้ ปัญหาที่เกิดขึ ้น
5. ผู้บริหารแก้ ปัญหาต่างๆ ด้ วยตนเอง
ผู้บริหารได้ พฒ
ั นางานด้ านต่าง ๆ ที่ปฏิบตั ิ
1. ผู้บริ หารพัฒนางานด้ านวิชาการ
2. ผู้บริหารพัฒนางานด้ านอาคารสถานที่
3. ผู้บริ หารพัฒนางานด้ านบุคลากร
4. ผู้บริ หารพัฒนางานด้ านกิจกรรมนักเรี ยน
5. ผู้บริหารพัฒนางานด้ านเทคโนโลยี
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7

ผู้บริ หารสามารถแก้ ปัญหาที่เกิดขึ ้นภายในโรงเรี ยนได้
1. ผู้บริ หารสามารถแก้ ปัญหางานอาคารสถานที่ได้
2. ผู้บริ หารสามารถแก้ ปัญหางานวิชาการได้
3. ผู้บริ หารสามารถแก้ ปัญหางานงบประมาณได้
4. ผู้บริ หารสามารถแก้ ปัญหางานบุคลากรได้
5. ผู้บริ หารสามารถแก้ ปัญหาเกี่ยวกับชุมชนได้
8 นโยบายของโรงเรี ยนสอดคล้ องกับสถานการณ์ปัจจุบนั
1. นโยบายของโรงเรี ยนสอดคล้ องกับบริ บทชุมชน
2. นโยบายของโรงเรี ยนสอดคล้ องกับนโยบาย อปท.
3. นโยบายของโรงเรี ยนสอดคล้ องกับนโยบาย สพท.
4. นโยบายของโรงเรี ยนสอดคล้ องกับนโยบาย สพฐ.
5. นโยบายของโรงเรี ยนสอดคล้ องกับนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ
9 โรงเรี ยนประสบความสําเร็ จตามนโยบายและเป้าหมายที่ได้
กําหนดไว้
1. โรงเรี ยนสามารถเกณฑ์นกั เรียนเข้ าเรี ยนได้ ตาม
เป้าหมาย
2. นักเรี ยนมีความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ ทกุ คน
3. นักเรี ยนมีความรู้ตามหลักสูตร
4. ครูทํางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
5. โรงเรี ยนพัฒนาได้ อย่างเป็ นระบบ
10 ผู้บริ หารเป็ นที่ยอมรับของผู้บริ หารระดับต่าง ๆ
1. ผู้บริ หารเป็ นคณะทํางานระดับชุมชน
2. ผู้บริ หารเป็ นคณะทํางานระดับ อปท.
3. ผู้บริหารเป็ นคณะทํางานระดับอําเภอ
4. ผู้บริหารเป็ นคณะทํางานระดับ สพท.
5. ผู้บริ หารเป็ นคณะทํางานระดับ สพฐ.
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11 ผู้บริ หารเป็ นแบบอย่างที่ดี
1. ผู้บริ หารศึกษาหาความรู้อย่างสมํ่าเสมอ
2. ผู้บริ หารแต่งกายสุภาพเรี ยบร้ อย
3. ผู้บริ หารพูดจาสุภาพอ่อนโยน
4. ผู้บริหารทํางานด้ วยความขยันขันแข็ง
5. ผู้บริหารปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ
12 ผู้บริ หารเป็ นผู้มีความรู้ความสามารถ
1. ผู้บริ หารมีความรู้เรื่ องวิชาการ
2. ผู้บริหารมีความรู้เรื่ องการบริหารคน
3. ผู้บริหารมีความรู้เรื่ องงบประมาณ
4. ผู้บริ หารมีความรู้เรื่ องการวางแผนนโยบาย
5. ผู้บริ หารมีความรู้เรื่ องการบริหารเชิงกลยุทธ์
13 ผู้บริ หารกําหนดกรอบภาระหน้ าที่และแนวทางในการ
ปฏิบตั งิ านของครู
1. ผู้บริ หารกําหนดกรอบภาระหน้ าที่ให้ ครูปฏิบตั ิ
2. ผู้บริ หารแจ้ งกรอบภาระหน้ าที่ให้ ครูทราบในที่ประชุม
3. ผู้บริหารกําหนดกรอบภาระหน้ าที่เป็ นคําสัง่ ลายลักษณ์
อักษร
4. โรงเรี ยนจัดทํากรอบงานเป็ นคูม่ ือแนวการปฏิบตั งิ าน
5. ครูปฏิบตั งิ านและรายงานผลตามกรอบภาะหน้ าที่ที่
ได้ รับมอบหมาย
14 ผู้บริ หารปฏิบตั ติ อ่ ครูทกุ คนอย่างเสมอภาคและยุตธิ รรม
1. ครูทกุ คนสามารถเสนอโครงการใหม่ๆ ได้
2. ครูทกุ คนได้ รับการสนับสนุนให้ ทําวิทยฐานะ
3. ผู้บริ หารมีของขวัญให้ ครูในโอกาสพิเศษ
4. ครูได้ ทํางานตามความรู้ความสามารถ
5. ผู้บริ หารสนับสนุนให้ ครูเข้ ารับการอบรมอย่างเท่าเทียมกัน
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15 ครูมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจแก้ ปัญหาของโรงเรี ยน
1. ครูมีสว่ นร่วมในการแก้ ปัญหาเกี่ยวกับชุมชน
2. ครูมีสว่ นร่วมในการแก้ ปัญหาเกี่ยวกับนักเรี ยน
3. ครูมีสว่ นร่วมในการแก้ ปัญหาเกี่ยวกับการเรี ยนการสอน
4. ครูมีสว่ นร่วมในการแก้ ปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร
5. ครูมีสว่ นร่วมในการแก้ ปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนา
อาคารสถานที่
16 ผู้บริหารแสวงหาแนวทางการบริหารจัดการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
1. ผู้บริ หารใช้ เทคนิคการบริ หารแบบมีสว่ นร่วม
2. ผู้บริ หารใช้ เทคนิคการบริ หารแบบใช้ โรงเรี ยนเป็ นฐาน
3. ผู้บริหารใช้ เทคนิคการบริหารแบบมุง่ ผลสัมฤทธิ์
4. ผู้บริหารใช้ เทคนิคการประเมินผลงานตามสภาพจริง
5. ผู้บริ หารมีภาวะผู้นําในการบริหารจัดการเหมาะสม
ตามสถานการณ์
17 ผู้บริ หารมีอิทธิพลต่อการปฏิบตั งิ านครู
1. ครูปฏิบตั งิ านทันทีเมื่อได้ รับคําสัง่
2. ครูปฏิบตั งิ านด้ วยความรับผิดชอบ
3. ครูปฏิบตั งิ านเสร็ จภายในเวลาที่กําหนด
4. ครูตรวจสอบผลงานทุกครัง้ ก่อนรายงานผลผู้บริ หาร
5. ครูมาปฏิบตั งิ านในวันหยุดเมื่อได้ รับการร้ องขอจาก
ผู้บริหาร
18 ผู้บริหารชี ้แจงให้ ครูทราบถึงความคาดหวังที่โรงเรี ยนได้ รับจากครู
1. ผู้บริ หารคาดหวังต่อผลสัมฤทธิ์ของนักเรี ยน
2. ผู้บริหารคาดหวังผลการแข่งขันทักษะของนักเรี ยน
3. ผู้บริ หารคาดหวังผลการแข่งขันกีฬาของนักเรี ยน
4. ผู้บริ หารคาดหวังต่อการทําวิทยฐานะของครู
5. ผู้บริ หารคาดหวังต่อการผ่านการประเมินสมศ.
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19 ผู้บริหารเป็ นที่ปรึกษาให้ ครูเกี่ยวกับปั ญหาที่เกิดขึ ้นในชันเรี
้ ยน
1. ครูปรึกษาปั ญหากับผู้บริ หารเรื่ องผู้ปกครอง
2. ครูปรึกษาปั ญหากับผู้บริหารเรื่ องการทําวิจยั ชันเรี
้ ยน
3. ครูปรึกษาปั ญหากับผู้บริหารเรื่ องการเรี ยนการสอน
4. ครูปรึกษาปั ญหากับผู้บริ หารเรื่ องความประพฤตินกั เรี ยน
5. ครูปรึกษาปั ญหากับผู้บริ หารเรื่ องระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรี ยน
20 ผู้บริ หารเข้ าใจถึงข้ อจํากัดในการทํางานของครู
1. ผู้บริ หารเข้ าใจถึงการลากิจของครู
2. ผู้บริ หารเข้ าใจถึงสาเหตุการมาสายของครู
3. ผู้บริ หารเข้ าใจถึงการกลับก่อนเวลาของครู
4. ผู้บริหารเข้ าใจถึงปั ญหาสุขภาพของครู
5. ผู้บริหารเข้ าใจถึงปั ญหาการส่งแผนการสอนล่าช้ าของครู
21 ผู้บริ หารเปลี่ยนแปลงการบริ หารงานเพื่อให้ มีประสิทธิภาพ
มากยิง่ ขึ ้น
1. ผู้บริ หารปรับเปลี่ยนการบริหารอาคารสถานที่
2. ผู้บริ หารปรับเปลี่ยนการบริหารงานวิชาการ
3. ผู้บริ หารปรับเปลี่ยนการบริหารงานบุคลากร
4. ผู้บริ หารปรับเปลี่ยนการบริหารงานงบประมาณ
5. ผู้บริหารปรับเปลี่ยนการบริหารงานบริหารงาน
กิจการนักเรี ยน
22 ผู้บริ หารรับฟั งข้ อเสนอแนะของครูไปพิจารณาปรับปรุงการบริหาร
1. ผู้บริ หารรับฟั งข้ อเสนอแนะของครู
2. ผู้บริหารรับฟั งข้ อเสนอแนะของพนักงานราชการ
3. ผู้บริหารรับฟั งข้ อเสนอแนะของลูกจ้ างประจํา
4. ผู้บริ หารรับฟั งความคิดเห็นและนําไปพิจารณา
5. ผู้บริ หารนําข้ อเสนอแนะไปปรับปรุงพัฒนาโรงเรี ยน
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23 ผู้บริ หารสนับสนุนให้ ครูได้ พฒ
ั นาตนเองเสมอ
1. โรงเรี ยนมีแผนงานการพัฒนาบุคลากร
2. โรงเรี ยนมีโครงการพัฒนาบุคลากร
3. โรงเรี ยนส่งเสริมให้ ครูรับการพัฒนาจาก สพท.
4. โรงเรี ยนส่งเสริมให้ ครูรับการพัฒนาจากสถาบันเอกชน
5. โรงเรี ยนสนับสนุนค่าใช้ จ่ายในการเข้ ารับการอบรมของครู
24 ผู้บริ หารประเมินผลการปฏิบตั งิ านตามแผนงาน/ โครงการ
1. โรงเรี ยนมีแผนปฏิบตั กิ าร
2. โรงเรี ยนมีโครงการรองรับตามแผนปฏิบตั ิ
3. โรงเรี ยนมีการปฏิบตั ติ ามโครงการ
4. โรงเรี ยนมีการประเมินผลโครงการ
5. โรงเรี ยนมีการรายงานผลเมื่อสิ ้นสุดโครงการ
25 โรงเรี ยนมีระบบสวัสดิการให้ กบั ครู
1. โรงเรี ยนมีสหกรณ์ร้านค้ า
2. โรงเรี ยนมีสหกรณ์ออมทรัพย์
3. โรงเรี ยนมีแจกเสื ้อสัญลักษณ์ประจําโรงเรียน
4. โรงเรี ยนสนับสนุนค่าใช้ จ่ายในการอบรม
5. โรงเรี ยนมีโครงการพาครูไปทัศนศึกษา
26 ผู้บริ หารมีความเป็ นมิตร
1. ผู้บริหารใจดี
2. ผู้บริ หารไม่ถือตัว
3. ผู้บริ หารมีอารมณ์ดี
4. ผู้บริหารเข้ าพบได้ ง่าย
5. ผู้บริหารพูดจาสุภาพอ่อนโยน
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27 ครูมีโอกาสได้ ทํางานอย่างเต็มศักยภาพ
1. ครูทํางานตามความรู้
2. ครูทํางานตามความถนัด
3. ครูมีความมุง่ มัน่ ในการทํางาน
4. ครูทํางานอย่างมีประสิทธิผล
5. ครูทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ
28 โรงเรี ยนจัดทําเอกสาร บัญชี การเงินอย่างเป็ นระบบ
1. โรงเรี ยนมีการแต่งตังเจ้
้ าหน้ าที่การเงิน
2. โรงเรี ยนจัดทําการเงินและบัญชี
3. โรงเรี ยนจัดทําการเงินและบัญชีเป็ นระบบ
4. โรงเรี ยนจัดทําการเงินและบัญชีถกู ต้ อง
5. โรงเรี ยนจัดทําการเงินและบัญชี เป็ นปั จจุบนั
29 โรงเรี ยนจัดทําเอกสารทะเบียน พัสดุ อย่างเป็ นระบบ
1. โรงเรี ยนมีการแต่งตังเจ้
้ าหน้ าที่พสั ดุ
2. โรงเรี ยนจัดทําทะเบียน พัสดุ
3. โรงเรี ยนจัดทําทะเบียน พัสดุเป็ นระบบ
4. โรงเรี ยนจัดทําทะเบียน พัสดุถกู ต้ อง
5. โรงเรี ยนจัดทําทะเบียน พัสดุเป็ นปั จจุบนั
30 โรงเรี ยนมีการตรวจสอบ และควบคุมหลักฐานการใช้ งบประมาณ
1. โรงเรี ยนมีการตรวจสอบ หลักฐานการใช้ งบประมาณ
2. โรงเรี ยนมีคําสัง่ แต่งตังกรรมการตรวจสอบเป็
้
นลาย
ลักษณ์อกั ษร
3. คณะกรรมการตรวจสอบหลักฐานการใช้ งบประมาณจริง
4. คณะกรรมการดําเนินการตรวจสอบอย่างน้ อยปี ละครัง้
5. คณะกรรมการรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บริหาร
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31 ผู้บริ หารมีบคุ ลิกภาพที่ดี
1. ผู้บริหารไม่ถอดเสื ้อขณะทํางาน
2. ผู้บริหารขัดรองเท้ าสะอาดเสมอ
3. ผู้บริ หารแต่งกายสุภาพถูกกาลเทศะ
4. ผู้บริหารไม่ใส่กางเกงยีนส์ในเวลาทํางาน
5. ผู้บริหารรักษาความสะอาดเล็บมือและเท้ า
32 โรงเรี ยนจัดสวัดกิ าร กองทุน ช่วยเหลือนักเรี ยนที่ประสบปั ญหา
1. โรงเรี ยนมีทนุ การศึกษาให้ กบั นักเรี ยน
2. โรงเรี ยนจัดอาหารกลางวันให้ นกั เรี ยน
3. โรงเรี ยนแจกเสื ้อผ้ าให้ กบั นักเรี ยน
4. โรงเรี ยนแจกอุปกรณ์เครื่ องเขียนให้ กบั นักเรี ยน
5. โรงเรี ยนแจกหนังสือแบบเรี ยนให้ กบั นักเรี ยน
33 ครูรับทราบคําสัง่ ระเบียบการต่าง ๆ ล่วงหน้ าโดยแจ้ งเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร
1. ผู้บริหารสัง่ งานครูผา่ นที่ประชุม
2. ครูรับทราบคําสัง่ ในที่ประชุม
3. ผู้บริ หารสัง่ การผ่านคําสัง่ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
4. ครูลงชื่อรับทราบในคําสัง่
5. ครูลงชื่อรับทราบคําสัง่ ล่วงหน้ าการปฏิบตั กิ ารงาน
34 โรงเรี ยนมีคณ
ุ ภาพเป็ นที่ยอมรับในระดับเขตพื ้นที่
1. ครูได้ รับรางวัล
2. โรงเรี ยนได้ รับรางวัล
3. นักเรี ยนได้ รับรางวัล
4. โรงเรี ยนผ่านการรับรองจาก สมศ.
5. นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนอยูใ่ นระดับดี
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35 ผู้บริ หารมีความเคร่งครัดในการปฏิบตั ติ ามกรอบงานของครู
1. กําหนดภาระหน้ าที่ของครูไว้ อย่างชัดเจน
2. กําหนดกรอบเวลาในการทํางาน
3. กําหนดแนวทางในการปฏิบตั งิ าน
4. ติดตามการทํางานของครูเป็ นระยะ
5. มีการประเมินผลงานของครู
36 ผู้บริ หารมอบหมายงานให้ ครูปฏิบตั งิ านตามความรู้
ความสามารถ และความถนัด
1. ครูทํางานตามความรู้ความสามารถ
2. ทํางานตามความถนัด
3. ครูสอนหนังสือตามวิชาเอกที่จบการศึกษา
4. ครูสอนหนังสือตามวิชาโทที่จบการศึกษา
5. ครูมีโอกาสเลือกรับผิดชอบงานอื่นนอกเหนือจากการสอน
37 ผู้บริ หารมีความตังใจปฏิ
้
บตั งิ านให้ มีประสิทธิภาพ
1. ผู้บริ หารอยูโ่ รงเรี ยนเสมอ
2. ผู้บริ หารมีความตังใจปฏิ
้
บตั งิ าน
3. ผู้บริหารมีความมุง่ มัน่ ในการทํางาน
4. ผู้บริหารปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการทํางานเสมอ
5. ผู้บริหารมีแผนการพัฒนาโรงเรี ยนที่ชดั เจน
38 บุคลากรทราบถึงวิสยั ทัศน์เป้าหมายในการทํางานของโรงเรี ยน
1. นักเรี ยนทราบถึงวิสยั ทัศน์เป้าหมายของโรงเรี ยน
2. ครูทราบถึงวิสยั ทัศน์เป้าหมายของโรงเรี ยน
3. พนักงานราชการทราบถึงวิสยั ทัศน์เป้าหมายของ
โรงเรี ยน
4. ลูกจ้ างประจําทราบถึงวิสยั ทัศน์เป้าหมายของโรงเรี ยน
5. คณะกรรมการสถานศึกษาทราบถึงวิสยั ทัศน์
เป้าหมายของโรงเรี ยน
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39 ความคาดหวังที่มีตอ่ การทํางานของครู
1. โรงเรี ยนแจ้ งให้ ทราบถึงความคาดหวังที่มีตอ่ การ
ทํางานของครู
2. ครูรับทราบถึงความคาดหวังที่มีตอ่ การทํางานของครู
3. ผู้บริหารรับฟั งปั ญหาเกี่ยวกับความคาดหวังที่มีตอ่
การทํางานของครู
4. ผู้บริหารช่วยแก้ ปัญหาเกี่ยวกับการทํางานของครู
5. ผู้บริ หารสนับสนุนการทํางานของครู
41 โรงเรี ยนมีแผนในการทํางานที่ชดั เจน
1. โรงเรี ยนมีการทํา SWOT
2. โรงเรี ยนมีแผนกลยุทธ์
3. มีแผนปฏิบตั กิ ารประจําปี
4. มีโครงการที่เป็ นไปตามแผนปฏิบตั กิ ารประจําปี
5. มีกิจกรรมที่เป็ นไปตามแผนโครงการ
42 โรงเรี ยนมีแผนการติดตามงานอย่างต่อเนื่อง
1. ติดตามงานผ่านการประชุม
2. ติดตามงานแบบไม่เป็ นทางการ
3. ผู้บริหารเป็ นผู้ตดิ ตามงาน
4. ติดตามงานผ่านคณะกรรมการที่โรงเรี ยนแต่งตัง้
5. คณะกรรมการสถานศึกษามีสว่ นร่วมในการติดตาม
งานบางงาน
43 โรงเรี ยนมีมาตรฐานการปฏิบตั งิ านและยึดถือเป็ นแนวปฏิบตั งิ าน
1. ผู้บริ หารมอบหมายงานตามความรู้ความสามารถ
2. โรงเรี ยนมีคําสัง่ มอบหมายงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
3. โรงเรี ยนมีแผนในการปฏิบตั งิ าน
4. โรงเรี ยนมีการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
5. โรงเรี ยนมีการรายงานผลการปฏิบตั งิ าน
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44 โรงเรี ยนมีการประเมินผลการปฏิบตั งิ านอย่างเป็ นธรรม
1. โรงเรี ยนมีการประเมินการสอนของครู
2. โรงเรี ยนมีการประเมินงานพิเศษของครู
3. โรงเรี ยนมีการประเมินโครงการที่ครูรับผิดชอบ
4. โรงเรี ยนมีการประเมินผลการปฏิบตั งิ านตามสภาพจริง
5. มีคณะกรรมการเป็ นผู้ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของครู
45 โรงเรี ยนบริการข่าวความเคลื่อนไหวที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การทํางาน
1. โรงเรี ยนแจ้ งให้ ครูทราบอย่างไม่เป็ นทางการ
2. โรงเรี ยนแจ้ งให้ ครูทราบในที่ประชุม
3. โรงเรี ยนแจ้ งให้ ครูทราบด้ วยจดหมายเวียน
4. โรงเรี ยนแจ้ งให้ ครูทราบโดยการติดป้าย
ประชาสัมพันธ์
5. โรงเรี ยนแจ้ งให้ ครูทกุ คนทราบผ่านหัวหน้ าสายชัน้
46 โรงเรี ยนมีวสั ดุอปุ กรณ์ทนั สมัยครบถ้ วน
1. โรงเรี ยนมีโทรศัพท์
2. โรงเรี ยนมีโทรสาร
3. โรงเรี ยนมีคอมพิวเตอร์
4. โรงเรี ยนมีระบบอินเตอร์ เน็ต
5. โรงเรี ยนมีเครื่ องฉายวีดีทศั น์
47 ครูมีความสามารถใช้ สื่อในการจัดการเรี ยนการสอน
1. ครูพานักเรี ยนไปแหล่งเรี ยนรู้ภายนอกโรงเรี ยน
2. ครูพานักเรี ยนไปแหล่งเรี ยนรู้ภายในโรงเรียน
3. ครูใช้ ภมู ิปัญญาให้ ความรู้แก่นกั เรี ยน
4. ครูให้ นกั เรี ยนเรี ยนรู้โดยการปฏิบตั จิ ริง
5. ครูใช้ สื่ออุปกรณ์ทนั สมัยในการจัดการเรี ยนการสอน
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โรงเรี ยนจัดสรรปริ มาณงานให้ ครูรับผิดชอบอย่างเหมาะสม
1. ครูมีชวั่ โมงสอนที่เหมาะสม
2. ครูมีเวลาเตรี ยมการสอน
3. ครูมีเวลาตรวจการบ้ านนักเรี ยน
4. ครูมีเวลาพักผ่อนในระหว่างวัน
5. ครูมีเวลาให้ คาํ ปรึกษาต่างๆ กับนักเรี ยน
โรงเรี ยนได้ รับงบประมาณอย่างเพียงพอ
1. โรงเรี ยนได้ รับงบประมาณประจําปี
2. โรงเรี ยนมีเงินบริ จาค
3. โรงเรี ยนมีกองทุนของโรงเรี ยน
4. โรงเรี ยนการระดมทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษา
5. โรงเรี ยนได้ รับงบประมาณพิเศษจากหน่วยงานต่าง ๆ
โรงเรี ยนมีสื่อการเรี ยนการสอนเพียงพอ
1. ห้ องสมุดมีหนังสือเพียงพอ
2. โรงเรี ยนมีคอมพิวเตอร์ เพียงพอ
3. โรงเรี ยนมีอปุ กรณ์กีฬาเพียงพอ
4. โรงเรี ยนมีอปุ กรณ์วิทยาศาสตร์ เพียงพอ
5. โรงเรี ยนมีอปุ กรณ์การเรี ยนการสอนเพียงพอ
โรงเรี ยนมีห้องปฏิบตั กิ ารต่างๆ เพียงพอกับจํานวนนักเรี ยน
1. โรงเรี ยนมีห้องสมุด
2. โรงเรี ยนมีสนามกีฬา
3. โรงเรี ยนมีห้องคอมพิวเตอร์
4. โรงเรี ยนมีห้องวิทยาศาสตร์
5. โรงเรี ยนมีห้องปฏิบตั กิ ารทางภาษา
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โรงเรี ยนมีการบริหารจัดการพื ้นที่อย่างเป็ นสัดส่วน
1. โรงเรี ยนมีโรงอาหาร
2. โรงเรี ยนมีสนามกีฬา
3. โรงเรี ยนมีห้องเรี ยนเพียงพอ
4. โรงเรี ยนมีห้องนํ ้าสะอาดเพียงพอ
5. โรงเรี ยนมีสถานที่พกั ผ่อนสําหรับนักเรี ยน
โรงเรี ยนมีวสั ดุอปุ กรณ์สํารองไว้ เพียงพอ
1. โรงเรี ยนมีการสํารองหมึกคอมพิวเตอร์
2. โรงเรี ยนมีการสํารองกระดาษ
3. โรงเรี ยนมีการสํารองแผ่นซีดี
4. โรงเรี ยนมีการสํารองแผ่นฟิ วเจอร์ บอร์ ด
5. โรงเรี ยนมีการสํารองชอล์ค ปากกาเขียนกระดาน
ครูได้ รับการอบรมเกี่ยวกับการใช้ อปุ กรณ์การเรี ยนการสอนที่
ทันสมัย
1. ครูอา่ นคูม่ ือเอง
2. โรงเรี ยนมีเจ้ าหน้ าที่รับผิดชอบโดยตรงเข้ ารับการอบรม
3. ครูที่ผา่ นการอบรมชี ้แจงให้ ครูคนอื่นทราบ
4. โรงเรี ยนจัดวิทยากรมาให้ ความรู้กบั ครูทกุ คน
5. โรงเรี ยนจัดอบรมให้ เฉพาะครูที่สนใจ
โรงเรี ยนมีการนําวัสดุที่ใช้ แล้ วมาใช้ ให้ เกิดประโยชน์
1. โรงเรี ยนมีโครงการแยกขยะ
2. โรงเรี ยนมีการนําวัสดุที่ใช้ แล้ วมารี ไซเคิล
3. โรงเรี ยนมีการซ่อมแซมวัสอุปกรณ์ที่ชํารุด
4. โรงเรี ยนนําใบไม้ แห้ ง เศษอาหารมาทําปุ๋ย
5. โรงเรี ยนนําสิง่ ของที่ไม่ใช้ มาปรับเปลี่ยนเพื่อให้
สามารถใช้ ประโยชน์ได้ อีกครัง้
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โรงเรี ยนจัดหาทรัพยากรมาสนับสนุนในการปฏิบตั งิ าน
1. โรงเรี ยนมีสื่อที่ทนั สมัย
2. โรงเรี ยนมีคอมพิวเตอร์ ให้ ครูใช้ งาน
3. โรงเรี ยนมีเอกสารตําราใหม่ๆ ให้ ครูค้นคว้ า
4. โรงเรี ยนสนับสนุนวัสดุในการทํางานอย่างเพียงพอ
5. โรงเรี ยนมีเครื อข่ายผู้เชี่ยวชาญมาเป็ นที่ปรึกษาให้ กบั ครู
ผู้บริ หารจัดเวรยามรักษาความปลอดภัยให้ กบั โรงเรี ยน
1. มีคําสัง่ อยูเ่ วรรักษาการณ์
2. มีครูอยูเ่ วรกลางวัน
3. มีครูอยูเ่ วรกลางคืน
4. มีผ้ ตู รวจเวรยาม
5. มีบนั ทึกการอยูเ่ วรรักษาการณ์เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ครูมีขวัญและกําลังใจในการทํางาน
1. โรงเรี ยนส่งเสริมให้ ครูทําวิทยฐานะ
2. โรงเรี ยนมีเจ้ าหน้ าที่ธุรการ
3. โรงเรี ยนสนับสนุนวัสดุในการทํางานอย่างเพียงพอ
4. โรงเรี ยนหาผู้เชี่ยวชาญเป็ นที่ปรึกษาในการทําวิทยฐานะ
ของครู
5. โรงเรี ยนส่งครูเข้ ารับการอบรมความรู้ใหม่ๆ
ครูมีความกระตือรื อร้ นในการทํางาน
1. ครูมาโรงเรี ยนแต่เช้ า
2. ครูไม่ลากิจถ้ าไม่จําเป็ น
3. ครูไม่ลาป่ วยถ้ าไม่จําเป็ น
4. ครูทํางานเสร็จตามเวลา
5. ครูมีผลการปฏิบตั งิ านออกมาดี กิจกรรมที่รับผิดชอบ
สําเร็ จทุกครัง้
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รายการ
ครูมีความรู้สกึ ภาคภูมิ ใจที่ทํางานในโรงเรียน
1. ครูพดู ถึงโรงเรียนเชิงบวก
2. ครูพดู ถึงโรงเรียนบ่อยครัง้ ที่สนทนา
3. ครูมีใบหน้ ายิ ้มแย้ มเมื่อพูดถึงโรงเรี ยน
4. ครูมีความสุขเมื่อพูดถึงนักเรี ยน
5. ครูมีความสุขเมื่อพูดถึงเพื่อนร่วมงาน
ครูเชื่อมัน่ ในความรู้ความสามารถในการบริหารงานของ
ผู้บริ หาร
1. ครูเชื่อมัน่ ในตัวผู้บริ หาร
2. ครูปฏิบตั ติ ามคําสัง่ ผู้บริหาร
3. ครูชื่นชมในตัวผู้บริ หาร
4. ครูให้ ความเคารพผู้บริหาร
5. ครูให้ ความร่วมมือในการทํางานกับผู้บริ หาร
ครูพงึ พอใจในงานที่ได้ รับมอบหมายให้ ปฏิบตั งิ าน
1. ครูปฏิบตั งิ านตรงกับความรู้
2. ครูปฏิบตั งิ านตรงกับความสามารถพิเศษ
3. ครูปฏิบตั งิ านตรงกับความถนัด
4. ครูปฏิบตั งิ านด้ วยความกระตือรื อร้ น
5. ครูทํางานสําเร็จตามเป้าหมายที่ได้ วางไว้
ครูมีความศรัทธาต่อวิชาชีพครู
1. ครูไม่เคยถูกลงโทษทางวินยั
2. ครูมีใบประกอบวิชาชีพ
3. ภูมิใจที่ได้ เป็ นครู
4. ครูมีความมุง่ มัน่ ในการทํางาน
5. ครูมีการพัฒนางานอยูเ่ สมอ
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รายการ
ครูตระหนักว่าทุกคนเป็ นกําลังสําคัญของโรงเรี ยน
1. ครูมีความรับผิดชอบ
2. ครูทํางานสําเร็จตามเป้าหมาย
3. ครูพฒ
ั นาตนเองอยูเ่ สมอ
4. ครูไม่ลาหยุดหากไม่จําเป็ น
5. ครูกระตือรื อล้ นในการทํางาน
โรงเรี ยนมีการร่วมมือและประสานงานกันอย่างเข้ มแข็ง และ
มีการทํางานเป็ นทีม
1. ครูทํางานด้ วยความรับผิดชอบ
2. ครูทราบเป้าหมายในการทํางาน
3. ครูมีการประชุมระหว่างการทํางาน
4. ครูมีการแบ่งงานกันทํา
5. ครูมีการสื่อสารที่ดีระหว่างกัน
โรงเรี ยนมีการใช้ ภมู ิปัญญาท้ องถิ่น และวิทยากรจาก
ภายนอกมาใช้ ในการพัฒนาการเรี ยนการสอน
1. มีวิทยากรภายนอกมาสอนเกี่ยวกับอาชีพ
2. มีวิทยากรภายนอกมาสอนเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม
3. มีวิทยากรภายนอกมาสอนเกี่ยวกับสิง่ แวดล้ อม
4. มีวิทยากรภายนอกมาสอนเกี่ยวกับเทคโนโลยี
5. มีวิทยากรภายนอกมาสอนเกี่ยวกับการเกษตร

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

5

4

3

2

1

432
ข้ อ
ที่
67

จํานวนรายการที่ปฏิบัติ

รายการ
โรงเรี ยนจัดประชุมผู้ปกครอง ให้ รับทราบและเข้ าใจเกี่ยวกับ
การจัดหลักสูตรของโรงเรี ยน
1. โรงเรี ยนเห็นความสําคัญของการทําความเข้ าใจ
เกี่ยวกับการจัดหลักสูตรของโรงเรี ยน
2. โรงเรี ยนชี ้แจงเกี่ยวกับการจัดหลักสูตรให้ ผ้ ปู กครอง
ทราบในที่ประชุม
3. โรงเรี ยนชี ้แจงเกี่ยวกับการจัดหลักสูตรให้ ผ้ ปู กครอง
ทราบโดยผ่านทางจดหมายเปิ ดผนึก
4. ผู้ปกครองรับทราบเกี่ยวกับการจัดหลักสูตรของ
โรงเรี ยน
5. ผู้ปกครองเข้ าใจเกี่ยวกับการจัดหลักสูตรของโรงเรี ยน
ผู้บริ หารใช้ เทคนิคการบริ หารแบบมีสว่ นร่วม
1. ครูมีสว่ นร่วมในการบริหาร
2. นักเรี ยนมีสว่ นร่วมในการบริหาร
3. ชุมชนมีสว่ นร่วมในการบริหาร
4. คณะกรรมการสถานศึกษามีสว่ นร่วมในการบริหาร
5. องค์การบริ หารส่วนท้ องถิ่นมีสว่ นร่วมในการบริหาร
ครูจดั กิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสําคัญ
1. มีการสอนแบบโครงงาน
2. มีการสอนแบบทดลอง
3. มีการสอนแบบปฏิบตั จิ ริง
4. มีการสอนแบบเน้ นกระบวนการคิด
5. มีการประเมินตามสภาพจริง
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รายการ
ครูได้ รับการพัฒนาความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการนําหลักสูตร
ไปใช้
1. ครูได้ รับการอบรมเกี่ยวกับเนื ้อหาสาระการเรี ยนรู้ตา่ งๆ
2. ครูได้ รับการอบรมเกี่ยวกับเทคนิคการเขียนแผนการ
เรี ยนรู้
3. ครูได้ รับการอบรมเกี่ยวกับเทคนิคการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนการสอน
4. ครูได้ รับการอบรมเกี่ยวกับเทคนิคการการประเมินผล
5. โรงเรี ยนจัดอบรมเพื่อทบทวนความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร
มีกิจกรรมพบปะสังสรรค์นอกเวลาการทํางานระหว่างผู้บริหาร
กับครูในงานต่าง ๆ
1. งานเลี ้ยงเทศกาลต่าง ๆ เช่น ปี ใหม่
2. งานเลี ้ยงวันเกิดของบุคลากรในโรงเรี ยน
3. งานเลี ้ยงแสดงความยินดีเมื่อโรงเรี ยนได้ รับรางวัล
4. งานเลี ้ยงแสดงความยินดีเมื่อบุคลากรได้ รับรางวัล
5. มีการพบปะพูดคุยกลุม่ ย่อยระหว่างบุคลากรอย่าง
สมํ่าเสมอ
บุคลากรในโรงเรี ยนประสบความสําเร็จในการทํางาน
1. ครูได้ เลื่อนวิทยฐานะ
2. นักเรี ยนได้ รับรางวัล
3. ผู้บริหารได้ รับรางวัล
4. โรงเรี ยนได้ รับรางวัล
5. พนักงานราชการได้ รับรางวัล
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รายการ
ครูพงึ พอใจต่อสวัสดิการที่โรงเรี ยนจัดให้
1. โรงเรี ยนแจกเสื ้อประจําโรงเรี ยน
2. โรงเรี ยนมีสหกรณ์ร้านค้ าบริ การ
3. โรงเรี ยนมีสหกรณ์ออมทรัพย์
4. โรงเรี ยนมีโครงการพาครูไปทัศนศึกษา
5. โรงเรี ยนมีของขวัญสําหรับโอกาสพิเศษให้ กบั ครูเช่น
แต่งงาน ขึ ้นบ้ านใหม่ เป็ นต้ น
นักเรี ยนมีความรู้ความสามารถเป็ นไปตามหลักสูตรกําหนด
1. นักเรี ยนมีความรู้ความสามารถเป็ นไปตามหลักสูตร
2. นักเรี ยนได้ รับรางวัลในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ระดับกลุม่ โรงเรี ยน
3. นักเรี ยนได้ รับรางวัลในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ระดับอําเภอ
4. นักเรี ยนได้ รับรางวัลในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ระดับ สพท.
5. นักเรี ยนสามารถเข้ าศึกษาต่อในระดับต่างๆ
โรงเรี ยนกําหนดมาตรฐานของผลการปฏิบตั งิ านด้ านวิชาการ
ในระดับสูง
1. โรงเรี ยนกําหนดเป้าหมายคะแนน NT ให้ สงู ขึ ้น
2. โรงเรี ยนกําหนดเป้าหมายเพิม่ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนให้ สงู ขึ ้น
3. โรงเรี ยนมีโครงการที่เกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา
4. โรงเรี ยนมีกิจกรรมส่งเสริ มนักเรี ยนที่เก่ง
5. โรงเรี ยนมีกิจกรรมเสริมสร้ างแก้ ปัญหานักเรี ยนที่ไม่เก่ง
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รายการ
นักเรี ยนให้ ความสําคัญเกี่ยวกับวิชาการ
1. นักเรี ยนทําการบ้ านทุกครัง้
2. นักเรี ยนยกย่องชื่นชมเพื่อนที่เรี ยนดี
3. นักเรี ยนร่วมกิจกรรมสอนซ่อมเสริม
4. นักเรี ยนปรึกษาปั ญหาด้ านการเรี ยนกับครู
5. นักเรี ยนต้ องการเรี ยนต่อในชันที
้ ่สงู ขึ ้น
โรงเรี ยนส่งเสริมให้ มีการจัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ของ
นักเรี ยน
1. โรงเรี ยนมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
2. โรงเรี ยนมีโครงการเข้ าค่ายวิชาการ
3. โรงเรี ยนมีกิจกรรมสอนซ่อมเสริม
4. โรงเรี ยนมีกิจกรรมพัฒนากระบวนการคิด
5. โรงเรี ยนมีกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ
โรงเรี ยนมีกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนและประเมินผลที่
เป็ นระบบ
1. โรงเรี ยนมีหลักสูตรสถานศึกษา
2. ครูทํากําหนดการสอน
3. ครูทําแผนจัดการเรี ยนรู้
4. ครูจดั กิจกรรมการเรี ยนการสอนที่หลากหลาย
5. ครูมีการประเมินผลนักเรี ยนที่หลากหลาย
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รายการ
โรงเรี ยนปรับหลักสูตรให้ เหมาะสมกับสภาพท้ องถิ่น
1. โรงเรี ยนมีการจัดการเรี ยนการสอนเกี่ยวกับ
สิง่ แวดล้ อมในท้ องถิ่น
2. โรงเรี ยนมีการจัดการเรี ยนการสอนเกี่ยวกับอาชีพใน
ท้ องถิ่น
3. โรงเรี ยนมีการจัดการเรี ยนการสอนเกี่ยวกับวัฒนธรรม
ประเพณีในท้ องถิ่น
4. หลักสูตรผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษา
5. โรงเรี ยนมีภมู ปิ ั ญญาท้ องถิ่นเข้ ามาสอน
ครูจดั ตกแต่งห้ องเรี ยนเพื่อมีบรรยากาศเอื ้อต่อการเรี ยนรู้ของ
นักเรี ยน
1. ห้ องเรี ยนสะอาดเรี ยบร้ อย
2. ห้ องเรี ยนมีการตกแต่งอย่างสวยงาม
3. ห้ องเรี ยนจัดป้ายนิเทศตามกลุม่ สาระการเรี ยนรู้
4. โต๊ ะเก้ าอี ้นักเรียนอยูใ่ นสภาพที่พร้ อมใช้ ไม่ชํารุด
5. โต๊ ะครูวางเป็ นสัดส่วนและมีระเบียบ
โรงเรี ยนมีการวางแผนและการนิเทศภายในอย่างเป็ นระบบ
1. โรงเรี ยนมีโครงการนิเทศภายใน
2. โรงเรี ยนมีคณะกรรมการนิเทศภายใน
3. โรงเรี ยนมีกิจกรรมนิเทศภายใน
4. โรงเรี ยนมีการรายงานผลการนิเทศภายใน
5. โรงเรี ยนมีการประเมินผลกิจกรรมนิเทศภายในเพื่อ
พัฒนาปรับปรุง
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รายการ
โรงเรี ยนจัดบริการห้ องสมุดที่เหมาะสมและเป็ นระบบ
1. โรงเรี ยนมีห้องสมุด
2. โรงเรี ยนมีห้องสมุดบริ การยืม-คืนเป็ นปั จจุบนั
3. ห้ องสมุดมีหนังสือเพียงพอกับความต้ องการ
4. ห้ องสมุดมีการจัดระบบหมวดหมูห่ นังสือเป็ นระเบียบ
5. ห้ องสมุดมีสื่อต่างๆ ให้ บริ การนอกจากหนังสือ เช่น
อินเตอร์ เน็ต
โรงเรี ยนจัดทําเอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของครู
1. เผยแพร่ผลงานผ่านทางที่ประชุมระดับต่างๆ
2. เผยแพร่ผา่ นทางเวปไซด์ตา่ ง ๆ
3. เผยแพร่ผา่ นทางหนังสือราชการ
4. เผยแพร่ผา่ นทางวารสารทางวิชาการต่าง ๆ
5. เผยแพร่ผา่ นทางจดหมายอิเลคทรอนิคส์
ครูมีความรู้ความสามารถในการพัฒนากิจกรรมการเรี ยนการสอน
1. ครูมีกําหนดการสอน
2. ครูมีแผนการจัดการเรี ยนรู้
3. ครูมีสื่อในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
4. ครูสอนด้ วยกิจกรรมที่หลากหลาย
5. ครูวดั ประเมินผลด้ วยวิธีที่หลากหลาย
ผู้บริ หารมีความรู้ความสามารถด้ านงานวิชาการ
1. ผู้บริ หารมีความรู้เรื่ องหลักสูตรสถานศึกษา
2. ผู้บริหารมีความรู้เรื่ องสาระการเรี ยนรู้ตา่ งๆ
3. ผู้บริ หารมีความรู้เรื่ องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
4. ผู้บริ หารมีความรู้เรื่ องเทคนิคการสอน
5. ผู้บริ หารมีความรู้เรื่ องการประเมินผล
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รายการ
โรงเรี ยนให้ บริการข่าวสารทางวิชาการที่เป็ นประโยชน์ตอ่
ความก้ าวหน้ าในวิชาชีพ
1. โรงเรี ยนแจ้ งให้ ครูทราบผ่านที่ประชุม
2. โรงเรี ยนแจ้ งให้ ครูทราบผ่านหนังสือเวียน
3. โรงเรี ยนแจ้ งให้ ครูทราบผ่านเสียงตามสาย
4. โรงเรี ยนแจ้ งให้ ครูทราบผ่านป้ายประชาสัมพันธ์
5. ครูทราบผ่านการสนทนาอย่างไม่เป็ นทางการ
นักเรี ยนมีนิสยั ใฝ่ รู้ใฝ่ เรี ยน
1. นักเรี ยนมีนิสยั รักการอ่าน
2. นักเรี ยนชอบเข้ าห้ องสมุด
3. นักเรี ยนค้ นคว้ าหาความรู้ด้วยตนเองผ่านสือ่ ต่าง ๆ
4. นักเรี ยนชอบกิจกรรมเรี ยนรู้ด้วยการปฏิบตั จิ ริง
5. นักเรี ยนมีความมานะพยายามในการเรี ยน
โรงเรี ยนมีชื่อเสียงด้ านวิชาการ
1. ครูได้ รับรางวัลระดับต่าง ๆ
2. นักเรี ยนได้ รับรางวัลระดับต่าง ๆ
3. ผู้บริ หารได้ รับรางวัลในระดับต่าง ๆ
4. โรงเรี ยนได้ รับรางวัลระดับต่าง ๆ
5. นักเรี ยนได้ รับการคัดเลือกเข้ าแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ในระดับต่าง ๆ
โรงเรี ยนจัดสภาพแวดล้ อมเอื ้อต่อการเรี ยนรู้ของนักเรี ยน
1. ห้ องนํ ้าสะอาด
2. สนามกีฬามีความปลอดภัย
3. บริเวณโรงเรี ยนเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย สวยงาม
4. อาคารเรี ยนอยูใ่ นสภาพที่ดพี ร้ อมใช้ งาน
5. มีสวนหย่อม ต้ นไม้ ประดับอาคาร
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รายการ
นักเรี ยนมีความรับผิดชอบเรื่ องการบ้ าน
1. ครูมอบหมายการบ้ านให้ กบั นักเรี ยน
2. นักเรี ยนบันทึกการบ้ านลงสมุด
3. นักเรี ยนทําการบ้ าน
4. นักเรี ยนส่งการบ้ านให้ ครูตรวจ
5. ครูตรวจการบ้ านให้ กบั นักเรียน
โรงเรี ยนมีแผนปฏิบตั งิ านประจําปี
1. แผนปฏิบตั งิ านประจําปี มาจากแผนกลยุทธ์
2. ทุกฝ่ ายมีสว่ นร่วมในการจัดทําแผนปฏิบตั งิ านประจําปี
3. แผนปฏิบตั งิ านประจําปี มุง่ พัฒนาคุณภาพโรงเรี ยน
4. มีการปฏิบตั ติ ามแผนปฏิบตั งิ านประจําปี
5. มีการประเมินแผนปฏิบตั กิ าร
ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียทราบถึงเป้าหมายของแผนปฏิบตั กิ ารประจําปี
1. ครูทราบถึงเป้าหมายของแผนปฏิบตั กิ าร
2. นักเรี ยนทราบถึงเป้าหมายของแผนปฏิบตั กิ าร
3. ผู้บริหารทราบถึงเป้าหมายของแผนปฏิบตั กิ าร
4. ผู้ปกครอง ชุมชนทราบถึงเป้าหมายของแผนปฏิบตั กิ าร
5. คณะกรรมการโรงเรี ยนทราบถึงเป้าหมายของแผนปฏิบตั กิ าร
ครูทําแผนการจัดการเรี ยนรู้
1. ครูจดั ทําแผนการจัดการเรี ยนรู้
2. ครูสง่ แผนจัดการเรี ยนรู้ลว่ งหน้ า
3. ผู้บริ หารตรวจแผนจัดการเรี ยนรู้
4. ครูสอนตามแผนการจัดการเรี ยนรู้
5. มีการบันทึกหลังสอน
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รายการ
โรงเรี ยนมีโครงการซ่อมเสริมเพื่อช่วยเหลือนักเรี ยนอย่างเป็ นระบบ
1. โรงเรี ยนมีแผนพัฒนาคุณภาพนักเรี ยน
2. โรงเรี ยนมีโครงการยกระดับคุณภาพนักเรี ยน
3. โรงเรี ยนมีการเข้ าค่ายวิชาการ
4. โรงเรี ยนมีการสอนซ่อมสําหรับนักเรี ยนอ่อน
5. โรงเรี ยนมีการสอนเสริ มสําหรับนักเรี ยนเก่ง
นักเรี ยนมีสว่ นร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
1. นักเรี ยนสามารถเสนอหัวข้ อที่ต้องการเรี ยนได้
2. นักเรี ยนสามารถเสนอกิจกรรมการเรี ยนได้
3. นักเรี ยนสามารถเสนอสถานที่ในการเรี ยนได้
4. นักเรี ยนสามารถเสนอชื่อวิทยากรภายนอกได้
5. นักเรี ยนมีสว่ นร่วมในการประเมินผล
โรงเรี ยนส่งเสริมให้ ครูมีการจัดทําเอกสารที่ศกึ ษาเด็กเป็ นรายบุคคล
1. ครูทําระเบียนสะสม
2. ครูทําบันทึกการเยี่ยมบ้ าน
3. ครูทําสมุดรายงานประจําตัวนักเรี ยน
4. ครูทําบันทึกความสามารถพิเศษของนักเรี ยน
5. ครูมอบหมายให้ นกั เรี ยนทําแฟ้มสะสมงาน
ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียมีสว่ นร่วมในการกําหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ
เป้าหมายของโรงเรี ยน
1. ครูมีสว่ นร่วม
2. นักเรี ยนมีสว่ นร่วม
3. ผู้ปกครอง ชุมชนมีสว่ นร่วม
4. คณะกรรมการสถานศึกษามีสว่ นร่วม
5. องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นมีสว่ นร่วม
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98

โรงเรี ยนมีเป้าหมายสอดคล้ องกับนโยบายและแผนการศึกษา
ระดับชาติ
1. เป้าหมายโรงเรี ยนสอดคล้ องกับนโยบาย สพท.
2. เป้าหมายโรงเรี ยนสอดคล้ องกับนโยบาย สพฐ.
3. เป้าหมายโรงเรี ยนสอดคล้ องกับนโยบายกระทรวง
4. เป้าหมายโรงเรี ยนสอดคล้ องกับความต้ องการของ
ชุมชน
5. เป้าหมายโรงเรี ยนสอดคล้ องกับแนวโน้ มความ
เปลี่ยนแปลงของประเทศ
99 โรงเรี ยนนําเป้าหมายมากําหนดเป็ นแผนงาน/โครงการในการ
ปฏิบตั งิ าน
1. โรงเรี ยนมีเป้าหมายในการบริหาร
2. โรงเรี ยนนําเป้าหมายมากําหนดเป็ นกลยุทธ์
3. โรงเรี ยนนําแผนกลยุทธ์มาทําแผนปฏิบตั กิ าร
4. โรงเรี ยนนําแผนปฏิบตั กิ ารมากําหนดเป็ นโครงการ
5. โรงเรี ยนนําโครงนําไปปฏิบตั เิ ป็ นกิจกรรม
100 โรงเรี ยนได้ ศกึ ษาสภาพปั ญหาและความต้ องการของชุมชนเพื่อ
กําหนดเป้าหมาย
1. มีการศึกษาบริบทของชุมชน
2. มีการศึกษาถึงจุดเด่นของชุมชน
3. มีการศึกษาถึงสภาพปั ญหาของชุมชน
4. มีการศึกษาถึงความต้ องการของชุมชน
5. ชุมชนมีสว่ นร่วมในการกําหนดเป้าหมายของโรงเรี ยน
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101 โรงเรี ยนมีการกําหนดเป้าหมายชัดเจน เข้ าใจง่ายเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร
1. โรงเรี ยนมีเป้าหมายเป็ นลายลักษณอักษร
2. เป้าหมายมีความชัดเจนไม่คลุมเคลือ
3. เป้าหมายสามารถปฏิบตั ไิ ด้ จริง
4. เป้าหมายมีสอดคล้ องกับพันธกิจของโรงเรี ยน
5. เป้าหมายหมายมีความสอดคล้ องกับวิสยั ทัศน์
102 โรงเรี ยนสามารถปรับบทบาทให้ ทนั ต่อความเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้ อมในชุมชน
1. บทบาทในการพัฒนาโรงเรียน
2. บทบาทในการเป็ นแหล่งเรี ยนรู้
3. บทบาทในการให้ บริการชุมชน
4. บทบาทในการจัดกิจกรรมวิชาการ
5. บทบาทในการพัฒนาคุณลักษณะนิสยั นักเรี ยน
103 โรงเรี ยนได้ รับการสนับสนุนส่งเสริมในการพัฒนาจากทุกฝ่ าย
1. โรงเรี ยนได้ รับการสนับสนุนส่งเสริมจากผู้ปกครอง
2. โรงเรี ยนได้ รับการสนับสนุนส่งเสริมจากชุมชน
3. โรงเรี ยนได้ รับการสนับสนุนส่งเสริมจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา
4. โรงเรี ยนได้ รับการสนับสนุนส่งเสริมจากองค์การบริหาร
ส่วนท้ องถิ่น
5. โรงเรี ยนได้ รับการสนับสนุนส่งเสริมจากเขตพื ้นที่
การศึกษา
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104 โรงเรี ยนมีอิสระในการจัดการศึกษา
1. โรงเรี ยนมีอิสระในการกําหนดเป้าหมาย
2. โรงเรี ยนมีอิสระในการกําหนดวิสยั ทัศน์
3. โรงเรี ยนมีอิสระในการกําหนดพันธกิจ
4. โรงเรี ยนมีอิสระในการกําหนดกลยุทธ์
5. โรงเรี ยนมีอิสระในการบริหารจัดการ
105 โรงเรี ยนเป็ นแหล่งเรี ยนรู้
1. โรงเรี ยนมีห้องสมุด
2. โรงเรี ยนมีสนามกีฬา
3. โรงเรี ยนมีแปลงเกษตร
4. โรงเรี ยนมีป้ายนิเทศให้ ความรู้กบั นักเรี ยน
5. โรงเรี ยนมีห้องปฏิบตั กิ ารทางภาษา คอมพิวเตอร์ เป็ นต้ น
106 โรงเรี ยนมีการส่งเสริ มการเข้ าร่วมกิจกรรมของชุมชน
1. ส่งเสริ มให้ ครูเข้ าร่วมกิจกรรมของชุมชน
2. ส่งเสริมนักเรี ยนเข้ าร่วมกิจกรรมของชุมชน
3. โรงเรี ยนสนับสนุนสถานที่ในการจัดกิจกรรมของชุมชน
4. โรงเรี ยนสนับสนุนวัสดุอปุ กรณ์ในการจัดกิจกรรมของ
ชุมชน
5. โรงเรี ยนสนับสนุนด้ านวิชาการในการจัดกิจกรรมของ
ชุมชน
107 โรงเรี ยนมีอิสระในการบริหารงบประมาณ
1. โรงเรี ยนมีอิสระในการจัดซื ้อจัดจ้ าง
2. โรงเรี ยนมีอิสระในการรับงบประมาณ
3. โรงเรี ยนมีอิสระในการจ่ายงบประมาณ
4. โรงเรี ยนมีอิสระในการควบคุมงบประมาณ
5. โรงเรี ยนมีอิสระในการตรวจสอบการใช้ งบประมาณ
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108 โรงเรี ยนมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานของนักเรียน
1. โรงเรี ยนมีการประชาสัมพันธ์ผา่ นป้ายประกาศ
2. โรงเรี ยนมีการประชาสัมพันธ์ผา่ นทางนักเรี ยน
3. โรงเรี ยนมีการประชาสัมพันธ์ผา่ นทางเสียงตามสาย
4. โรงเรี ยนมีการประชาสัมพันธ์ผา่ นที่ประชุมระดับต่างๆ
5. โรงเรี ยนมีการประชาสัมพันธ์ผา่ นทางเวบไซด์
109 ครูได้ รับความสะดวกในการติดต่อกับฝ่ ายต่าง ๆ
1. ครูได้ รับความสะดวกในการติดต่อกับผู้บริหาร
2. ครูได้ รับความสะดวกในการติดต่อกับฝ่ ายวิชาการ
3. ครูได้ รับความสะดวกในการติดต่อกับฝ่ ายบุคลากร
4. ครูได้ รับความสะดวกในการติดต่อกับฝ่ ายงบประมาณ
5. ครูได้ รับความสะดวกในการติดต่อกับฝ่ ายบริหารทัว่ ไป
110 โรงเรี ยนมีวิธีการติดต่อสื่อสารที่ทนั สมัย
1. โรงเรี ยนมีการติดต่อผ่านทางจดหมายราชการ
2. โรงเรี ยนมีการติดต่อผ่านทางโทรศัพท์
3. โรงเรี ยนมีการติดต่อผ่านทางโทรสาร
4. โรงเรี ยนมีการติดต่อผ่านทางหน้ าเวบไซด์
5. โรงเรี ยนมีการติดต่อผ่านทางจดหมายอิเลคทรอนิคส์
111 โรงเรี ยนมีข้อมูลสารสนเทศที่ถกู ต้ อง รวดเร็ว และเป็ นปั จจุบนั
1. โรงเรี ยนมีระบบข้ อมูลต่างๆ
2. โรงเรี ยนมีระบบสารสนเทศต่างๆ
3. โรงเรี ยนมีระบบข้ อมูลสารสนเทศที่ถกู ต้ อง
4. โรงเรี ยนมีระบบข้ อมูลสารสนเทศที่เป็ นปั จจุบนั
5. โรงเรี ยนมีระบบข้ อมูลสารสนเทศที่สะดวกต่อการใช้ งาน
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112 โรงเรี ยนมีการแจ้ งข้ อมูลข่าวสารกับผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียทราบ
1. โรงเรี ยนแจ้ งข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องให้ นกั เรี ยนทราบ
2. โรงเรี ยนแจ้ งข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องให้ ครูทราบ
3. โรงเรี ยนแจ้ งข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องให้ ผ้ ปู กครองทราบ
4. โรงเรี ยนแจ้ งข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องให้ ชมุ ชนทราบ
5. โรงเรี ยนแจ้ งข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องให้ คณะกรรมการ
สถานศึกษาทราบ
113 มีการใช้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ ในการบริหารจัดการ
1. โรงเรี ยนมีระบบเทคโนโลยีที่ทนั สมัยใช้ ในการบริหาร
2. ผู้บริหารใช้ รูปแบบการบริ หารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
3. ครูใช้ รูปแบบการจัดการเรี ยนการสอนที่หลากหลาย
4. โรงเรี ยนมีระบบการสื่อสารภายในที่มีประสิทธิภาพ
5. โรงเรี ยนมีระบบติดตามประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
118 โรงเรี ยนส่งเสริมให้ ครูมีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสอนใหม่ๆ
1. โรงเรี ยนให้ ครูศกึ ษาเทคนิคการสอนใหม่ๆด้ วยตนเอง
2. โรงเรี ยนจัดอบรมเทคนิคการสอนใหม่ๆให้ ครู
3. ครูเข้ าร่วมอบรมเทคนิคการสอนใหม่ๆ ที่เครื อข่าย
โรงเรี ยนจัด
4. ครูเข้ าร่วมอบรมเทคนิคการสอนใหม่ๆ ที่ สพท.จัด
5. ครูเข้ าร่วมอบรมเทคนิคการสอนใหม่ๆ ที่หน่วยงานอื่นๆ จัด
119 โรงเรี ยนมีโครงการที่สง่ เสริมด้ านสุขภาพอนามัยแก่นกั เรี ยน
1. โรงเรี ยนมีโครงการอาหารกลางวัน
2. โรงเรี ยนมีโครงการอาหารเสริ มนม
3. โรงเรี ยนมีโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรี ยน
4. โรงเรี ยนมีโครงการเกี่ยวกับสิง่ แวดล้ อมที่ดี
5. โรงเรี ยนมีโครงการส้ วมสะอาด
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120 โรงเรี ยนมีโครงการที่สง่ เสริมคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ให้ กบั
นักเรี ยน
1. โรงเรี ยนมีโครงการพัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรม
2. โรงเรี ยนมีโครงการเกี่ยวกับสิง่ แวดล้ อม
3. โรงเรี ยนมีโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
4. โรงเรี ยนมีโครงการเกี่ยวกับสภานักเรี ยน
5. โรงเรี ยนมีโครงการเกี่ยวกับวันสําคัญ
121 โรงเรี ยนมีโครงการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนอย่างเป็ น
ระบบและดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
1. โรงเรี ยนมีกิจกรรมแนะแนว
2. โรงเรี ยนมีกิจกรรมมอบทุนการศึกษา
3. โรงเรี ยนมีกิจกรรมเยี่ยมบ้ าน
4. โรงเรี ยนมีกิจกรรมป้องกันยาเสพติด
5. โรงเรี ยนมีกิจกรรมเกี่ยวกับเพศศึกษา
122 ครูมีความผูกพันธ์กบั นักเรี ยน
1. ครูไปเยี่ยมบ้ านนักเรี ยน
2. ครูมีความสัมพันธ์ที่ดีกบั นักเรี ยน
3. นักเรี ยนปรึกษาปั ญหาส่วนตัวกับครูเสมอ
4. นักเรี ยนปรึกษาปั ญหาด้ านการเรี ยนกับครูเสมอ
5. นักเรี ยนทําความเคารพครูเสมอเมื่อพบครูนอกโรงเรี ยน
123 ครูมีความสนใจร่วมกันแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้นในโรงเรี ยน
1. ครูทราบถึงปั ญหาที่เกิดขึ ้นในโรงเรี ยน
2. ครูเสนอแนะแนวทางแก้ ปัญหาที่เกิดขึ ้นในที่ประชุม
3. ครูเสนอแนะแนวทางแก้ ปัญหาที่เกิดขึ ้นอย่างไม่เป็ นทางการ
4. ครูเป็ นคนกลางในการประสานงานเพื่อแก้ ปัญหาที่เกิดขึ ้น
5. ครูร้ ูสกึ เป็ นห่วงเมื่อเกิดปั ญหาขึ ้นในโรงเรี ยน
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124 ผู้บริ หารกําหนดภาระหน้ าที่ให้ ครูแต่ละคนอย่างชัดเจน
1. โรงเรี ยนมีคมู่ ือแนวปฏิบตั งิ านของบุคลากร
2. โรงเรี ยนมีคําสัง่ มอบหมายงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
3. โรงเรี ยนมีการปฏิบตั หิ น้ าที่ตามคําสัง่
4. โรงเรี ยนมีการรายงานผลการปฏิบตั งิ าน
5. โรงเรี ยนมีการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
125 ผู้บริ หารทํางานร่วมกับครูได้ เป็ นอย่างดี
1. ผู้บริ หารและครูไม่ทะเลาะกัน
2. ผู้บริ หารรับฟั งความคิดเห็นของครู
3. ครูปรึกษาปั ญหาการปฏิบตั งิ านกับผู้บริหาร
4. ผู้บริหารและครูมีกิจกรรมพบปะสังสรรค์กนั
5. ผู้บริ หารไปร่วมงานของครูเสมอ เช่น งานแต่งงาน เป็ นต้ น
126 ครูทกุ คนมีอิสระในการปฏิบตั งิ านและแสดงความคิดเห็น
1. ครูมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น
2. ครูมีอิสระในการเลือกใช้ สื่อการสอน
3. ครูมีอิสระในการจัดการเรี ยนการสอน
4. ครูมีอิสระในการควบคุมพฤติกรรมนักเรี ยน
5. ผู้บริหารไม่มีการจับผิดการทํางานของครู
127 โรงเรี ยนสามารถปรับตัวให้ ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลงของ
สภาพแวดล้ อมในชุมชน
1. โรงเรี ยนปรับตัวให้ เข้ ากับวัดได้
2. โรงเรี ยนปรับตัวให้ เข้ ากับผู้นําชุมชนได้
3. โรงเรี ยนปรับตัวให้ เข้ ากับองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นได้
4. โรงเรี ยนปรับตัวให้ เข้ ากับวัฒนธรรมประเพณีชมุ ชนได้
5. โรงเรี ยนปรับตัวให้ เข้ ากับระบบเศรษฐกิจของชุมชนได้
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128 ผู้บริ หารมีวธิ ีการทํางานที่เหมาะสมกับสถานการณ์
1. ผู้บริ หารมีวธิ ีการทํางานที่เหมาะสมกับครู
2. ผู้บริ หารมีวธิ ีการทํางานที่เหมาะสมกับชุมชน
3. ผู้บริ หารมีวธิ ีการทํางานที่เหมาะสมกับผู้ปกครอง
4. ผู้บริหารมีวธิ ีการทํางานที่เหมาะสมกับผู้นําชุมชน
5. ผู้บริ หารมีวธิ ีการทํางานที่เหมาะสมกับ อปท.
129 ผู้บริ หารปฏิบตั งิ านสอดคล้ องกับสภาพแวดล้ อมของโรงเรี ยน
1. สอดคล้ องกับบริบทของโรงเรี ยน
2. สอดคล้ องกับบริ บทของนักเรี ยน
3. สอดคล้ องกับงบประมาณของโรงเรี ยน
4. สอดคล้ องกับการเมืองท้ องถิ่น
5. สอดคล้ องกับวัฒนธรรมประเพณี
130 อัตรากําลังครูของโรงเรี ยน
1. โรงเรี ยนมีอตั รากําลังครูตํ่ากว่าเกณฑ์มาก
2. โรงเรี ยนมีอตั รากําลังครูตาํ่ กว่าเกณฑ์ไม่เกินร้ อยละ 10
3. โรงเรี ยนมีอตั รากําลังครูพอดีเกณฑ์
4. โรงเรี ยนมีอตั รากําลังครูสงู กว่าเกณฑ์ไม่เกินร้ อยละ 10
5. โรงเรี ยนมีอตั รากําลังครูสงู กว่าเกณฑ์มาก
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450
ที่ ศธ 0520.107(นฐ)/7123

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม 73000
1 กันยายน 2553

เรื่ อง ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
เรี ยน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3
สิง่ ที่สง่ มาด้ วย แบบสอบถาม จํานวน 3 ชุด
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ดุษฎี บัณฑิ ต สาขาการบริ หารการศึกษา ภาควิชาการบริ หารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร กําลังทําดุษฎีนิพนธ์เรื่ อง “การพัฒนาเครื่ องมือตรวจวัดสุขภาพองค์การของ
โรงเรี ยนประถมศึกษา” มีความประสงค์จะเก็บข้ อมูลรวบรวมข้ อมูลจากผู้บริ หาร และครู ผ้ สู อนใน
โรงเรี ยนของท่าน เพื่อประกอบการทําดุษฎีนิพนธ์ ในการนี ้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร จึงขอความอนุเคราะห์ จากท่านโปรดอนุญาต และแจ้ งบุคลากรทราบเพื่ อขอความ
ร่วมมือในการตอบแบบสถอบถามให้ แก่นกั ศึกษาดังกล่าวด้ วย
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ ความอนุเคราะห์ จักเป็ นพระคุณยิง่
ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม)
รองคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยฝ่ ายวิชาการและวิจยั
รักษาราชการแทนคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
นครปฐม โทรศัพท์ 0 -3421-8788, 0 -3424-3435
โทรศัพท์มือถือ 083-1692831 (ผู้วิจยั )
ปณิธานของบัณฑิตวิทยาลัย “มุ่งส่ งเสริม สนับสนุน เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตศึกษา”
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รายชื่อโรงเรียนเพื่อเก็บมูลการวิจยั
ที่

โรงเรียน

สังกัด

1

วัดช่างเหล็ก

สพป.กรุงเทพฯ เขต 3

2

วัดนาคปรก

สพป.กรุงเทพฯ เขต 3

3

วัดสังฆจาย

สพป.กรุงเทพฯ เขต 3

4

วัดเจ้ ามูล

5

วัดหงส์รัตนาราม

สพป.กรุงเทพฯ เขต 3
สพป.กรุงเทพฯ เขต 3

6

ราชวินิตประถมบางแค

7

บ้ านนํ ้าพิ

8

บ้ านเชี่ยว

9

บ้ านปง

สพป. น่าน เขต 2

10

ชุมชนศิลาแลง

สพป. น่าน เขต 2

11

บ้ านสบเป็ ด

สพป. น่าน เขต 2

12

บ้ างนาวง

สพป. น่าน เขต 2

13

บ้ านเสวยซุง

สพป. พิษณุโลก เขต 1

14

นิคมบางระกํา (บ้ านท่ามะเกลือ)

สพป. พิษณุโลก เขต 1

15

บ้ านหนองไผ่

สพป. พิษณุโลก เขต 1

16

บ้ านหนองกุลา

สพป. พิษณุโลก เขต 1

17

วัดจันทร์ ตะวันออก

สพป. พิษณุโลก เขต 1

18

วัดยาง

สพป.อุทยั ธานี เขต 2

19

วัดห้ วยพระจันทร์

สพป.อุทยั ธานี เขต 2

20

บ้ านประดาหัก

สพป.อุทยั ธานี เขต 2

21

บ้ านห้ วยเปล้ า

สพป.อุทยั ธานี เขต 2

22

อนุบาลห้ วยคต

สพป.อุทยั ธานี เขต 2

23

วัดทัพหมัน

สพป.อุทยั ธานี เขต 2

24

อนุบาลลานสัก

สพป.อุทยั ธานี เขต 2

25

วัดตําหนักเหนือ (ชื่นวิทยานุสรณ์)

สพป.นนทบุรี เขต 2

สพป.กรุงเทพฯ เขต 3
ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
างสพป. น่าน เขต 2
สำน
สพป. น่าน เขต 2
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ที่

โรงเรียน

สังกัด

26

วัดรากค้ อน

สพป.นนทบุรี เขต 2

27

วัดท่าเกวียน (ศึกษาประชาสรรค์)

สพป.นนทบุรี เขต 2

28

ประสานสามัคคีวิทยา

สพป.นนทบุรี เขต 2

29

คลองเกลือ

สพป.นนทบุรี เขต 2

30

ชลประทานสงเคราะห์

สพป.นนทบุรี เขต 2

31

วัดหนองจอกใหญ่

สพป.สระบุรี เขต 2

32

วัดโคกกระต่าย

33
34

สพป.สระบุรี เขต 2
ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
างสพป.สระบุรี เขต 2
วัดกระเหรี่ ยงคอม้
สำา น
วัดตาลเดี่ยว

สพป.สระบุรี เขต 2

35

วัดเตาปูน

สพป.สระบุรี เขต 2

36

อนุบาลทับกวาง

สพป.สระบุรี เขต 2

37

วัดหนองประทุน

สพป.ราชบุรี เขต 2

38

วัดหนองกลางด่าน

สพป.ราชบุรี เขต 2

39

วัดโกสินารายน์

สพป.ราชบุรี เขต 2

40

วัดดอนเสลา

สพป.ราชบุรี เขต 2

41

วัดหนองกบ

สพป.ราชบุรี เขต 2

42

วัดหนองเสือ (ประชาอุทิศ)

สพป.ราชบุรี เขต 2

43

ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดประดู)่ ในพระราชูปถัมภ์ฯ

สพป. สมุทรสงคราม

44

วัดเสด็จ

สพป. สมุทรสงคราม

45

บ้ านคลองสมบูรณ์

สพป. สมุทรสงคราม

46

วัดช่องลมวรรณาราม

สพป. สมุทรสงคราม

47

วัดดอนมะโนรา (รังสิยานุกลู )

สพป. สมุทรสงคราม

48

วัดบางน้ อย (แจ่มประชานุกลู )

สพป. สมุทรสงคราม

49

เทวะคลองตรง

สพป.สมุทรปราการ เขต 2

50

ปากคลองชวดใหญ่

สพป.สมุทรปราการ เขต 2
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โรงเรียน

สังกัด

51

บ้ านท้ องคุ้ง

สพป.สมุทรปราการ เขต 2

52

คลองลาดกระบัง

สพป.สมุทรปราการ เขต 2

53

วัดเปร็ งราษฏร์ บํารุง

สพป.สมุทรปราการ เขต 2

54

อนุบาลชุมชนบางบ่อ

สพป.สมุทรปราการ เขต 2

55

วัดหนองบอนแดง

สพป.ชลบุรี เขต 1

56

บ้ านห้ วยสาริกา

สพป.ชลบุรี เขต 1

57

วอนนภาศัพท์

58

วัดบางเป้ง

59

วัดราษฏร์ ศรัทธา

สพป.ชลบุรี เขต 1

60

อนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี

สพป. หนองคาย เขต 3

61

บ้ านหนองเข็ง

สพป. หนองคาย เขต 3

62

บ้ านขามเปี ย้

สพป. หนองคาย เขต 3

63

บ้ านบึงกาฬ

สพป. หนองคาย เขต 3

64

บ้ านโนนสว่าง

สพป. หนองคาย เขต 3

65

อนุบาลศรี วิไล

สพป. หนองคาย เขต 3

66

อนุบาลวิศษิ ฐ์ อํานวยศิลป์

สพป. นครพนม เขต 1

67

สพป. นครพนม เขต 1

68

บ้ านหนองกรุง “ฮินดูสมาช”
บ้ านโพนดูโ่ คกสวัสดิ์

69

บ้ านตับเต่าโนนจันทร์

สพป. นครพนม เขต 1

70

ชุมชนบ้ านพุม่ แก

สพป. นครพนม เขต 1

71

ธารนํ ้าใจ

สพป. นครพนม เขต 1

72

ไทยรัฐวิทยา 50 (บ้ านคําพี ้)

สพป. มหาสารคาม เขต 1

73

บ้ านเกิ ้ง

สพป. มหาสารคาม เขต 1

74

บ้ านหวาย

สพป. มหาสารคาม เขต 1

75

บ้ านโนนม่วง

สพป. มหาสารคาม เขต 1

สพป.ชลบุรี เขต 1
ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
างสพป.ชลบุรี เขต 1
สำน

สพป. นครพนม เขต 1
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โรงเรียน

สังกัด

76

บ้ านท่าขอนยาง

สพป. มหาสารคาม เขต 1

77

อนุบาลกันทระวิชยั

สพป. มหาสารคาม เขต 1

78

บ้ านดอนหว่านหัวหนอง

สพป. ชัยภูมิ เขต 2

79

บ้ านฉนวน

สพป. ชัยภูมิ เขต 2

80

โนนคุณ

สพป. ชัยภูมิ เขต 2

81

บ้ านนาสีดา

สพป. ชัยภูมิ เขต 2

82

บ้ านกุดเลาะ

83
84

สพป. ชัยภูมิ เขต 2
ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
างสพป. ชัยภูมิ เขต 2
บ้ านสระห้ วยยางอุ
สำปนถัมภ์
บ้ านเป้า (สําราญชัย)

สพป. ศรี ษะเกษ เขต 2

85

บ้ านโพนทอง

สพป. ศรี ษะเกษ เขต 2

86

บ้ านจาน

สพป. ศรี ษะเกษ เขต 2

87

บ้ านหนองหงอก

สพป. ศรี ษะเกษ เขต 2

88

บ้ านเสียว

สพป. ศรี ษะเกษ เขต 2

89

บ้ านผือ

สพป. ศรี ษะเกษ เขต 2

90

หนองหัวหมู

สพป. สุราษฎร์ ธานี เขต 2

91

บ้ านอูต่ ะเภา

สพป. สุราษฎร์ ธานี เขต 2

92

บ้ านเชี่ยวเฟื อง

สพป. สุราษฎร์ ธานี เขต 2

93

บ้ านบางขนุน

สพป. สุราษฎร์ ธานี เขต 2

94

วัดพระพรหม

สพป. สุราษฎร์ ธานี เขต 2

95

บ้ านท่าขนอน

สพป. สุราษฎร์ ธานี เขต 2

96

บ้ านนาใหญ่

สพป. พัทลุง เขต 1

97

บ้ านแหลมยาง

สพป. พัทลุง เขต 1

98

วัดโคกแย้ ม

สพป. พัทลุง เขต 1

99

วัดนาท่อม

สพป. พัทลุง เขต 1

100 วัดอนุบาลเมืองพัทลุง

สพป. พัทลุง เขต 1
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ที่

โรงเรียน

สังกัด

101 วัดบ้ านนา

สพป. พัทลุง เขต 1

102 อนุบาลพัทลุง

สพป. ภูเก็ต

103 บ้ านเกาะมะพร้ าว

สพป. ภูเก็ต

104 บ้ านสาคู

สพป. ภูเก็ต

105 บ้ านป่ าคลอก

สพป. ภูเก็ต

106 แหลมพันวา

สพป. ภูเก็ต

สพป. ภูเก็ต
ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
างสพป. นราธิวาส เขต 2
น
วิชิตสงคราม สำ

107 บ้ านหงส์หยกบํารุง
108

109 บ้ านกวาลอซีรา

สพป. นราธิวาส เขต 2

110 บ้ านเป๊ าะเจ๊ ะเต็ง

สพป. นราธิวาส เขต 2

111 บ้ านบาโงมาแย

สพป. นราธิวาส เขต 2

112 บ้ านตลิง่ สูง

สพป. นราธิวาส เขต 2

113 บ้ านตือระ มิตรภาพที่ 172

สพป. นราธิวาส เขต 2

114 บ้ านบาลูกายาอิง

สพป. สงขลา เขต 3

115 ชาติตระการโกศล

สพป. สงขลา เขต 3

116 บ้ านท่าข่อย
117 บ้ านท่าโพธิ์

สพป. สงขลา เขต 3

118 บ้ านระตะ

สพป. สงขลา เขต 3

119 ชุมชนบ้ านปาดัง

สพป. สงขลา เขต 3

120 บ้ านคลองแงะ

สพป. สงขลา เขต 3

สพป. สงขลา เขต 3
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ประวัตผิ ้ ูวิจยั
ชื่อ - สกุล
สถานที่อยูป่ ั จจุบนั
สถานที่ทํางานปั จจุบนั
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2527
พ.ศ. 2532
พ.ศ. 2536
พ.ศ. 2542
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2551

ประวัตกิ ารทํางาน
พ.ศ. 2536
พ.ศ. 2544
พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2547 - ปั จจุบนั

นางกมลาศน์ ศรประสิทธิ์
37 ถนนเทศบาล 16 ตําบลพะตง อําเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา 90230
โรงเรี ยนบ้ านท่าข่อย อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90240

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนวัดทุ่งลุงมิตรภาพที่198 จังหวัดสงขลา
มัธยมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา
การศึกษาบัณฑิต การประถมศึกษา (เกียรตินิยม)
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ภาคใต้
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ไทยคดีศกึ ษา
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ศึกษาต่อระดับปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาการบริ หารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรี ยนสะบ้ าย้ อย อําเภอสะบ้ าย้ อย จังหวัดสงขลา
ครูใหญ่โรงเรี ยนวัดเทพาไพโรจน์ อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา
ครูใหญ่โรงเรี ยนบ้ านโคกพยอม อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา
ผู้อํานวยการโรงเรี ยนบ้ านท่าข่อย อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

